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18. YÜZYIL İNGİLİZ GAZETELERİNDE  

OSMANLI KÜLTÜRÜ: 1718-1730 

Ünal ARAÇ 

Özet: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı döneminde (1718-1730) 

Osmanlı kültür tarihinde önemli değişimler yaşanmıştır. Avrupa devletleriyle 

diplomatik ilişkilere önem verilmeye başlanmış, bunun sonucu olarak 18. 

yüzyılın başında İstanbul kentinde çok sayıda elçi kabulü gerçekleştirilmiştir. 

Tüm bu gelişmelere paralel olarak, İstanbul kenti mimarlık alanında bir dizi 

yenilik ve dönüşüme sahne olmuştur. Öte yandan devlet tarafından ilk resmî 

matbaa kurulmuş ve bağımsız kütüphane binaları inşa edilmeye başlanmıştır. Bu 

dönemde Osmanlı kültürüne kazandırılan yenilikler ve değişimler elçi raporları 

ve yabancı gazetelerin haberleri aracılığıyla Osmanlı’nın çağdaşı devletler 

tarafından yakından takip edilmiştir. Bu çalışmada, 18. yüzyıl İngiliz 

gazetelerinin, Nevşehirli İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı dönemindeki Osmanlı 

kültürünü konu alan haberlerine odaklanılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı kültürü, 18. yüzyıl İngiliz gazeteleri, Sultan III. 

Ahmed, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, banilik ve hamilik, elçi kabulleri. 

Ottoman Culture in 18
th

 Century British Newspapers: 1718-1730 

Abstract: A series of significant changes experienced in Ottoman cultural 

history during the reign of grand vizier Nevsehirli Damat Ibrahim Pasha (1718-

1730). Ottomans started to put emphasis on the diplomatic relations with 

European states. As a result of diplomatic relations with Europe, many 

ambassadorial ceremonies took place in Istanbul. Along with these changes, 

Istanbul witnessed numerous important architectural transformations. Besides, 

the first official printing press was established by the Ottoman state. In addition, 

Ottomans started to build up independent library buildings in Istanbul. All of 

these cultural changes were closely kept track by the Ottoman’s contemporary 

political counterparts. The aim of this study is to reveal these tracks. For this 

purpose, this paper focuses on 18th century British Newspapers with the news 

about the Ottoman cultural developments during the reign of grand vizier 

Nevsehirli Damat Ibrahim Pasha.  

Key words: Ottoman culture, 18th century British newspapers, Sultan Ahmed III, 

Nevsehirli Damat Ibrahim Pasha, patronage in art and architecture, 

ambassadorial arrivals. 
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Giriş 

Sultan III. Ahmed döneminde (hük. 1703-1730) sadrazamlık yapan Nevşehirli 

İbrahim Paşa’nın (sad. 1718-1730) 1730 isyanının ardından idam edilmesiyle 

son bulan yöneticilik dönemi Osmanlı kültür, mimarlık ve sanat tarihi açısından 

önemli yenilik ve değişimleri beraberinde getirmiştir. Özellikle hat sanatına 

ilgisi ve sanatçılara olan hamiliği ile bilinen hattat Sultan III. Ahmed’in zevk ve 

beğenileri etrafında şekillenen İbrahim Paşa’nın hamilik ve banilik anlayışı tüm 

bunların yanı sıra Osmanlı’nın sahip olduğu güçlü gelenek, diplomatik ilişkilere 

önem veren İbrahim Paşa’nın Fransa, İran ve Avusturya başta olmak üzere 

paydaşı olan çevre kültürlerle elçiler aracılığıyla kurduğu siyasi ve diplomatik 

ilişkiler gibi çok farklı kaynaklardan beslenerek yeni ürünler vermiştir1.  

İbrahim Paşa sadrazamlık yıllarında Osmanlı kültür ortamında yaşanan değişim 

ve yenilikler İstanbul’da elçilik görevinde bulunan siyasi çağdaşları tarafından 

yakından izlenmiş ve Osmanlı imparatorluğu ile ilgili gelişmeler bağlı oldukları 

devletlere elçi raporlarıyla aktarılmıştır. Çalışmamızın ana konusunu oluşturan 

yabancı gazetelere konu olan haberler ise İstanbul’daki elçilerin kendi 

devletlerinin yönetim birimlerine ilettikleri raporların aksine, Osmanlı kültür 

ortamındaki gelişmeleri Avrupa’daki çok daha geniş bir okuyucu kitlesinin, ya 

da bir başka ifadeyle “kamuoyunun” bilgisine ve paylaşımına sunma olanağını 

yaratmıştır. Bu çerçevede, çalışmamızda, İngiltere’de 18. yüzyılda basılan 

gazetelerin sayfalarında 1718-1730 yılları arasına karşılık gelen İbrahim 

Paşa’nın sadrazamlık yıllarına ait kültür atmosferine ilişkin haberlere nasıl yer 

verdikleri ve kamuoylarını bilgilendirdikleri konuları üzerine odaklanılacaktır.  

İngiliz gazetelerinin Osmanlı kültürüne ait yer verdikleri haberlere Londra’daki 

İngiltere Millî Kütüphanesinin (British Library) 17 ve 18. yüzyıllardaki 

gazetelerinin yer aldığı Burney Kolleksiyonu veri tabanında gerçekleştirilen 

taramalar sonucunda ulaşılmıştır. İngiliz haberlerine konu olan III. Ahmed ve 

İbrahim Paşa’nın hamilik ve baniliklerini de içeren gözlem ve yorumlar, 

Osmanlı’da yaşanan değişimlerin çevre kültürler tarafından nasıl algılandığına 

ve kamuoylarına yansıtıldıklarına ilişkin farklı perspektifler sunar. Böylece, 

İstanbul’da sarayın ve sadrazamın himayesini üstlendikleri dönem tarihçilerinin 

ve çok sayıdaki şairlerin şiirlerinin dışında, yabancı haber kaynaklarınının 

aktarımları, Osmanlı’nın 1718-1730 yıllarında geçirdiği kültürel değişimlerin 

Avrupa’da nasıl algılandığına ilişkin yorumlar sağlar. 

                                                 
1 Sultan III. Ahmed’in hattatlık vasfıyla hat sanatına duyduğu kişisel ilgi, İstanbul’da 

inşa edilen meydan çeşmeleri başta olmak üzere kimi kamu yapıları için hazırladığı 

hat levhalar ve hattatların hamiliğini üstlenmesi konularıyla ilgili ayrıntılı bilgi için 

bk. P. Bora Keskiner, Sultan Ahmed III (r.1703-1730) As A Calligrapher And Patron 

of Calligraphy. Unpublished Ph.D. Thesis, Department of the History of Art and 

Archaelogy, School of Oriental and African Studies, University of London, London, 

2012.  
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1. İbrahim Paşa’nın Banilik ve Hamiliği’ne Genel Bir Bakış: 1718-1730 

İngiliz gazetelerine konu olan Osmanlı kültürüne dair haberlerin anlaşılabilmesi 

için İbrahim Paşa’nın sadrazamlığında çoğunluğu İstanbul merkezli 

gerçekleştirilen banilik ve hamilik etkinliklerinden yaklaşık bir kronoloji ile söz 

etmek yararlı olacaktır. Dönem tarihçileri Raşid Mehmed Efendi ve Çelebizâde 

İsmail Âsım Efendi’nin anlatıları başta olmak üzere devrin şairlerinin 

Divanlarında İbrahim Paşa’nın 1718-1730 yılları arasında gerçekleştirdiği 

hamilik ve banilik etkinliklerine ilişkin tarih düşürme şiirlerinden elde edilen 

veriler bu dönemde Osmanlı kültüründe yaşanan gelişmelere ışık tutar2.  

İbrahim Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi ile birlikte İstanbul’un kentsel 

topografyasının, Boğaz’ın iki yakası ve Haliç’te inşa edilen sahil saraylarıyla 

yönetici sınıf ve özellikle yükselmekte olan kalemiye sınıfının üyelerinin 

imarına sahne olduğu ve hızlı bir dönüşüm geçirdiği bilinmektedir3. İstanbul 

kenti içerisinde, mevcut hasbahçelerin onarılmaları ve yeni mesire yerlerinin 

                                                 
2 Sultan III. Ahmed ve İbrahim Paşa’nın baniliği ve hamiliği konusunda dönem 

tarihçilerinin anlatıları için bk. Râşid Mehmed Efendi, Çelebizâde İsmaîl Âsım 

Efendi, Târîh-i Râşid ve Zeyli (3 Cilt), (haz. Abdülkadir Özcan, Yunus Uğur, Baki 

Çakır, Ahmet Zeki İzgöer), İstanbul, 2013; Mehmet Topal, Silâhdar Fındıklılı 

Mehmet Ağa. Nusretnâme Tahlil ve Metin (1106-1133/1695-1721), Basılmamış 

Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2001. III. Ahmed ve İbrahim Paşa’nın 

hamiliğini üstlendikleri şairlerin divanlarında yer verdikleri sultan ve yönetici sınıfın 

hamilik ve baniliğine konu olan şiirler için bk. Nedim, Nedim Divanı, (ed. Abdülbâki 

Gölpınarlı), İstanbul, 1951; Hamit Dikmen, Seyyid Vehbî ve Divanının 

Karşılaştırmalı Metni, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 1991; 

Halit Biltekin, Vak’a-Nüvis Râşid Efendi ve Divanı’nın Tenkitli Metni, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 1993; Özge Öztekin, XVIII. Yüzyıl 

Divan Şiirinde Toplumsal Hayatın İzleri, Divanlardan Yansıyan Görüntüler, Ankara, 

2006; Metin Hakverdioğlu, Edebiyatımızda Lâle Devri ve Nevşehirli Dâmat İbrâhim 

Paşa’ya Sunulan Kasîdeler, İnceleme-Metin, Basılmamış Doktora Tezi, Selçuk 

Üniversitesi, Konya, 2007; Çelebizâde Âsım, Divan, (haz. Özge Öztekin), Ankara, 

2010. Sultan III. Ahmed ve İbrahim Paşa’nın hamilik ve baniliklerini konu alan 

araştırmalar için bk. Ahmet Refik Altınay, Lâle Devri (1718-1730). İstanbul, 2010; 

Münir Aktepe’nin İbrahim Paşa’nın hamiliği ve baniliğine olan tepkilerini de 

içerdiğini öne sürdüğü 1730 isyanını konu edinen kitabı için bk. M. Münir Aktepe, 

Patrona İsyanı (1730), İstanbul, 1958.  
3 18. yüzyıl boyunca Boğaziçi’ndeki mekânların yönetici sınıf eliyle geçirdiği 

dönüşümler için bk. Tülay Artan, Architecture as a Theatre of Life: Profile of the 

Eighteenth Century Bosphorus. Unpublished Ph.D. Thesis, Massachusetts Institute of 

Technology, Cambridge, MA, 1989; Shirine Hamadeh, Şehr-i Sefa, 18. Yüzyılda 

İstanbul, İstanbul, 2010. 
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inşası, İbrahim Paşa’nın sadrazamlık yıllarının sonuna kadar gündeminde kalan 

banilik konularından bir diğerini oluşturur4.  

Avrupa devletleriyle olan siyasi ilişkide diplomasinin olanaklarına önem veren 

İbrahim Paşa’nın Avusturya ve Venedik devletleriyle yaptığı Pasarofça 

Antlaşması’nın (21 Temmuz 1718) imzalanmasının ardından özellikle 

sürdürdüğü barış eksenli politikaya paralel olarak gösterişli elçi kabullerinin 

İstanbul’un farklı merkezlerinde sayıca artarak devam ettiği, dönem tarihçileri 

Râşid Mehmed Efendi ve Çelebizâde İsmail Âsım Efendi’nin anlatılarında sıkça 

yer alır. 

İbrahim Paşa, sadrazamlık görevinin ilk yılında Bâb-ı Âli olarak bilinen 

sadrazamlık makamını, yeni mekânlar ekletmek suretiyle genişlettirmişti (Râşid 

Mehmed Efendi / Özcan vd., 2013, s. 1146; Artan, 2012, ss. 73-140). Sultan III. 

Ahmed’in Hırka-i Saadet dairesini her yıl düzenli olarak ziyaret etmesi geleneği 

yeniden canlandırılmıştı. Topkapı Sarayı’nda bulunan Havuzlu Köşk’ün yerine 

1719’da III. Ahmed için bağımsız bir kütüphane binası yaptırılmış, 

kütüphanenin tamamlanmasının hemen ardından padişah, sadrazam ve yönetici 

sınıf bir araya gelerek Fatiha suresi tefsiri üzerine okumalar gerçekleştirmişlerdi 

(Râşid Mehmed Efendi / Özcan vd., 2013, s. 1150; Topal, 2001, ss. 901-902).  

Avusturya elçisi Kont Virmond’un İstanbul’a gelişinin hemen öncesinde elçinin 

İbrahim Paşa tarafından kabul edileceği Anadolu Hisarı’ndaki Amcazade 

Hüseyin Paşa Köşkü’nün yakınlarında bulunan hasbahçelerden biri olan 

Kandilli Bahçesi’nin onarımı 1719’da gerçekleştirilmişti (Râşid Mehmed 

Efendi / Özcan vd., 2013, s. 1163). Benzer şekilde, İstanbul’a gelen elçilere 

mamur bir başkent sergilemek amacıyla Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe’nin 

onarımı da 1719 yılında Avusturya elçisinin gelmesinden hemen önce 

tamamlanmıştı (Râşid Mehmed Efendi / Özcan vd., 2013, s. 1166; Topal, 2001, 

ss. 905-906). 

III. Ahmed ve yönetici sınıfın katılımlarıyla sahil saraylarında düzenli olarak 

her yıl yaz aylarında lale bahçelerinde Çırağan eğlenceleri, kış aylarında ise 

yönetici sınıfın saray ve konaklarında helva sohbetlerinin düzenlenmesi İbrahim 

Paşa’nın sadrazamlığı süresince bir gelenek hâlini almıştı.  

                                                 
4 Osmanlı bahçeleri ve yüzyıllar içerisinde geçirdikleri mimari ve işlevsel dönüşümler 

hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Muzaffer Erdoğan, “Osmanlı Devrinde İstanbul 

Bahçeleri”, Vakıflar Dergisi, IV, 1958, 149-182.; Gülru Necipoğlu, “The Suburban 

Landscape of Sixteenth-Century Istanbul as a Mirror of Classical Ottoman Garden 

Culture”. In Gardens in the Time of the Great Muslim Empires: Theory and Design. 

(ed. Attilio Petruccioli), Leiden, 1997, ss. 32-71; Nurhan Atasoy, Hasbahçe, Osmanlı 

Kültüründe Bahçe ve Çiçek. İstanbul, 2002. 
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III. Ahmed’in hadis ilmine karşı duyduğu ilgi, yönetici sınıf için de bir örnek 

oluşturmuştu. Hattat Sultan III. Ahmed hat çalışmalarında Hz. Muhammed’in 

hadislerini içeren kompozisyonlara sıkça yer veriyordu (Keskiner, 2012). III. 

Ahmed’in hadis ilmine olan ilgisine koşut olarak İbrahim Paşa ve eşi III. 

Ahmed’in kızı Fatma Sultan 1719-20 yıllarında Şehzadebaşı semtinde 

darülhadis ve kütüphane merkezinde gelişen bir külliye yaptırmışlardı (Râşid 

Mehmed Efendi / Özcan vd., 2013, ss. 1184-85; Kuban, 1994, ss. 547-549). 

İbrahim Paşa 1720 yılında şair Nedim’i, Derviş Ahmed Dede b. Lütfullah’ın 

(ö.1702) yazdığı Câmi‘u’d-düvel diğer adıyla Sahâifü’l-ahbâr fî vekâyi‘i l-â‘sâr 

isimli Hz. Âdem’den 1673 yılına kadar olan konuları içeren tarih kitabını 

çevirmesi için görevlendirmişti (Aydüz, 1997, ss. 143-170). 

Osmanlı Devleti’nin Fransa ile kurduğu diplomatik ilişkilerin 18. yüzyılın 

başlarından itibaren artmasıyla birlikte İbrahim Paşa, 1720 yılında Yirmisekiz 

Çelebi Mehmed’i elçi olarak Fransa’ya göndermişti (Râşid Mehmed Efendi / 

Özcan vd., 2013, s. 1186). 1721’de İstanbul’a dönen Yirmisekiz Çelebi 

Mehmed Efendi, Fransa seyahatindeki izlenimleri içeren raporunu İbrahim 

Paşa’ya sunmuştu (Râşid Mehmed Efendi / Özcan vd., 2013, ss. 1237-53; 

Veinstein, 2002). 

Pasarofça Antlaşması ile Avusturya ve Venedik’le yapılan uzun süreli savaşlar 

son bulurken, Osmanlı’nın doğu komşusu İran’da Şah Hüseyin’in (hük.1694-

1722) yönetimindeki Safevî Devleti’nde bölgesel ayaklanmalar başlamış, sınır 

boylarındaki aşiretler de şahın yönetimini tanımadıklarını açıklamışlardı. 

İbrahim Paşa, yıkılmanın eşiğinde olan Safevî Devleti’nde yaşanan siyasî 

çalkantıların arka planını öğrenebilmek için 1720 yılı Ağustos ayında Osmanlı 

devlet adamlarından şairlik yönüyle de bilinen Dürrî Ahmed Efendi’yi (ö.1722) 

İran’a elçi olarak göndermişti (Aktepe, 1970; Külbilge, 2010) İran Şahı 

Hüseyin’nin bulunduğu Tahran’a gelen Dürrî Ahmed Efendi, ilk olarak şahın 

îtimâdü’d-devlesi ile görüşme yaparak onu, ziyaretinin nedeninin Pasarofça 

Antlaşması gereğince Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinden geçen Avusturya-

İran transit ticaret yolları ile ilgili konuların tamamlanması konusu olduğuna 

ikna etmişti. Dürrî Ahmed Efendi, resmî görevi sırasında İbrahim Paşa’dan özel 

olarak aldığı emir gereği, İran’ın iç durumunu incelemiş ve 1721 Aralık ayında 

İstanbul’a döndüğünde İran hakkında hazırladığı raporu III. Ahmed ve İbrahim 

Paşa’ya sunmuştu (Râşid Mehmed Efendi / Özcan vd., 2013, ss. 1256-1269; 

Aktepe, 1970, ss. 4-9; Külbilge, 2012). 

16. yüzyılda, Kanuni (hük.1520-1566) ve Sultan III. Murat (hük.1574-1595) 

tarafından İstanbul’da Hipodrom/At Meydanı’nda düzenlenen sünnet 

şenliklerinin bir yenisi 1720 yılında bu kez Okmeydanı ve Haliç merkez 

alınarak görkemli bir biçimde kutlanmıştı. Sünnet şenliğinde şehzadelerle 

birlikte halktan kişilerin çocuklarının sünnetlerinin gerçekleştirilmesi dikkat 

çekiciydi (Seyyid Vehbi / Ertuğ, 2000).  
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İbrahim Paşa, doğum yeri olan Muşkara’nın bağlı olduğu Ürgüp kazasına 1720 

yılında on adet çeşme yaptırmıştı. Benzer şekilde Muşkara köyünde bakımsız 

durumda bulunan su yolları ve çeşmelerinin onarımını istemiş, ayrıca Ürgüp 

kazasına bağlı bakımsız durumda bulunan bir köyün camisini de onartmıştı 

(Altınay, 1924, ss. 156-185). İbrahim Paşa, Karaman vilayetine bağlı Arkıd adı 

verilen bölgede, Konya şehrinde yaşayan başıboş halkın önemli bir bölümünün 

burada iskân edilmesi ve yol ağının güvenliğinin sağlanması için 1720-21 

yıllarında bir külliye yaptırmıştı (Orhonlu, 1967, ss. 100-102; Küçükdağ, 1989, 

ss. 156-163). İbrahim Paşa, Muşkara’nın yakınında bulunan Kayseri’ye ise 

Vezir Hanı’nı inşa ettirmişti (Karagöz, 1993, ss. 133-135). 

İstanbul’a Akdeniz ve Karadeniz’den gelen gemilerin gece geçişlerini 

kolaylaştırmak için Kız Kulesi’nin onarımı 1721’de tamamlanmış, Kız 

Kulesi’ne tıpkı Fenerbahçe’deki gibi bir fener yapılmıştı (Râşid Mehmed Efendi 

/ Özcan vd., 2013, ss. 1224-1225; Topal, 2001, ss. 905-906). 

Sultan III. Ahmed’in İstanbul’da yaptığı günübirlik gezintileri için 1721 yılında 

Kağıthane’nin Alibeyköy bölgesinde sofalar ve mermer havuzlardan oluşan ve 

Hüsrevâbâd ismi verilen bir mesire yeri inşa edilmişti (Râşid Mehmed Efendi / 

Özcan vd., 2013, s. 1227; Topal, 2001, s. 940). 

1721 yılında III. Ahmed’in isteği üzerine, annesi için yaptırdığı Üsküdar’daki 

Valide Sultan camisinin minareleri Ramazan aylarında aydınlatılmak üzere tıpkı 

Süleymaniye ve Sultan Ahmed Camilerinde olduğu gibi, mahyalarla süslenmişti 

(Râşid Mehmed Efendi / Özcan vd., 2013, s. 1228). Geleneksel olan, ancak 

seferler nedeniyle bir süredir uygulanamayan Ramazan Bayramı’nın üçüncü 

gününde Yeniçeri Ağası tarafından sadrazama verilen ziyafetler yeniden 

canlandırılmıştı. Ziyafetin ardından sadrazamın şehir içerisinde düzenlenen 

gösterişli alaylarla Divanyolu üzerinden sadrazamlık sarayına ulaşması bir 

kamusal temsile dönüştürülmüştü (Râşid Mehmed Efendi / Özcan vd., 2013; 

Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Öztekin vd., 2010). 

İbrahim Paşa, Aksaray’dan Bahçekapı’ya kadar uzanan Yeniçeri Kışlaları’nın 

bulunduğu alanda bir dizi mimari onarım çalışması başlatmıştı. 1721 yılında 

Yeniçeri Kışlaları’nın ortasında bulunan Et Meydanı kapısı onarılmış, kapının 

içerisine yeniçerilere dağıtılan çuhaların saklanması için bir oda yaptırılmıştı. 

Kapının hemen yanında bulunan Kanunî Sultan Süleyman dönemine ait olan 

çeşme yenilenmiş, Yeniçeri Ağası için de bir bina yapılmıştı (Râşid Mehmed 

Efendi / Özcan vd., 2013, s. 1270). 

Osmanlı padişahlarının Boğaziçi’nin uzak noktalarına yaptıkları gezinti 

yerlerinden biri olan Çubuklu’daki hasbahçenin yakınlarına İbrahim Paşa 

tarafından 1721 yılında bir çeşme yaptırılmıştı. 1722 yılına gelindiğinde 

İbrahim Paşa, çeşmenin yakınlarına III. Ahmed için bir köşk ve havuzdan 

oluşan bir mesire alanı yaptırmıştı. Seyyid Vehbî mesire yeri için yazdığı tarih 

düşürme şiirini, bolluk ve verimlilik yeri anlamını taşıyan Feyzâbâd ismini 
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düşürerek isimlendirmişti (Ayvansarâyî Hüseyin Efendi vd., / Galitekin, 2001, 

ss. 563-565).  

İbrahim Paşa, Sultan III. Ahmed’in bahar ve yaz aylarında İstanbul’da yaptığı 

mevsimlik göçlerin bir uzantısı olarak bu kez anıtsal ölçeğiyle dikkat çeken 

Kâğıthane’de bulunan Sa’dâbâd yazlık sarayını 1722 yılında inşa ettirmişti. 

Sa’dâbâd sarayı etrafında yönetici sınıfın üyelerinin de köşkler yapmaları için 

devlet tarafından araziler verilmişti. Sa’dâbâd, bu tarihten itibaren sarayın ve 

devlet yöneticilerinin katıldığı gösterişli törenlere ve şenliklere sahne olmuştu 

(Râşid Mehmed Efendi / Özcan vd., 2013, ss. 1293-1296; Eldem, 1977). 

İran’dan İstanbul’a gönderilen Safevî elçisi Murtaza Kulu Han’ın da ağırlandığı 

Tersane’de bulunan Kaptan-ı Derya’ya ait köşkün bakımsız durumda olduğunu 

1722 yılında buraya gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında gören III. Ahmed, 

İbrahim Paşa’ya köşkün yenilenmesini buyurmuştu (Çelebizâde İsmail Âsım 

Efendi / Öztekin vd., 2010, ss. 1302-1303; Nedim/Gölpınarlı, 1951, ss. 223-

226; Dikmen, 1991, ss. 370-371). 

Dönem tarihçisi Çelebizâde İsmail Âsım Efendi’nin anlatılarından elde edilen 

bilgilere göre şehre gelen elçilere şehrin sahip olduğu güzelliğe yakışır bir 

başkent sergilemek amacıyla İstanbul’un Doğu Roma döneminden kalan 

surlarının mevsimsel koşullar göz önünde bulundurularak 1722-1724 tarihleri 

arasında onarımları gerçekleştirilmişti (Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / 

Öztekin vd., 2010, ss. 1436-37). 1719 Mayıs’ında İstanbul’da gerçekleşen yıkıcı 

etkileri olan deprem sonrasında İstanbul kara ve deniz surlarının hasar gördüğü 

bilinmektedir (Râşid Mehmed Efendi / Özcan vd., 2013, s. 1164.) Bu nedenle 

depremin surlar üzerinde yarattığı yıkıcı etkilerin de İstanbul surlarının 

onarımını zorunlu kıldığı anlaşılmaktadır. 

Tophane’de topların dökümü için 1723 yılında kubbeli bir bina yaptırılmıştı. 

Kısa bir süre sonra ise Tophane kasabasında yaşayanların ve Tophane-i 

Amire’de çalışanların su ihtiyaçlarının karşılanması için bir sarnıç inşa 

ettirilmişti. İbrahim Paşa, III. Ahmed’in Tophane’ye yaptığı ziyaretlerde 

konaklaması için Kasr-ı Havernak olarak isimlendirilen bir kasır inşa ettirmişti 

(Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Öztekin vd., 2010, ss. 1338, 1348-49). 

Topkapı Sarayı’na inşa edilen III. Ahmed Kütüphanesi’nde ve İbrahim Paşa’nın 

Şehzadebaşı’ndaki darülhadis külliyesinde gerçekleştirilen Kur’ân-ı Kerim 

sureleri yanı sıra Tefsîr-i Beyzâvî, Tefsîr-i Kadı gibi dinî metinler üzerine 

Ramazan aylarında okuma toplantıları düzenlenmesi bir gelenek hâlini almıştı 

(Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Öztekin vd., 2010). 

Sultan II. Mehmed tarafından yaptırılan Eyüb Camisi’nin minarelerinden biri 

yıldırım düşmesi sonucu hasar görmüştü. III. Ahmed, 1724 yılında minarenin 

onarılmasını istemekle kalmamış, her iki minarenin de sultan camilerinde 
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olduğu gibi iki şerefe ile süslenmesini buyurmuştu (Çelebizâde İsmail Âsım 

Efendi / Öztekin vd., 2010, s. 1386). 

III. Ahmed döneminde İstanbul’un nüfusundaki artış, özellikle yaz 

dönemlerinde kentlinin suya olan ihtiyacının artmasına neden olmuştu. 

İstanbul’un Doğu Roma’dan bu yana suyunu sağlayan II. Mehmed ve son 

olarak da Kanunî Süleyman döneminde 1563 yılında onarımı yapılan bent ve 

kemerlerin zamanla tamirine gereksinim duyulmuştu. İbrahim Paşa 

denetiminde, Belgrad Ormanı’ndaki bendler ve su kemerleri 1725’te onarılmıştı 

(Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Öztekin vd., 2010, s. 1402). 

İstanbul kentlisinin sosyal yaşamını ilgilendiren bir dizi düzenleme 

gerçekleştirilmişti. Bunlar arasında en dikkat çekeni 1725 Haziran’ında yazılan 

Müslüman kadınların kıyafetlerine getirilen düzenlemeleri içeren, İstanbul 

Kadısı, Yeniçeri Ağası ve Hassa Bostancıbaşı’ya yazılan bir fermandı (Koçu, 

1958a, ss. 202-203). 

III. Ahmed’in bahar ve yaz aylarında Boğaziçi ve Haliç’e yaptığı mevsimlik 

göçler bu mekânlarda sultan için yeni sarayların yapımını hızlandırıyordu. 

İbrahim Paşa, 1725 yılında Tophane semtinde Salı Pazarı olarak bilinen bölgeye 

III. Ahmed için Emnâbâd sarayını yaptırmıştı (Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / 

Özcan vd., 2013, s. 1402). İstanbul’un Hocapaşa semtinde 1725 yılında çıkan 

yangında zarar gören bölgenin yeniden imarı sırasında ise III. Ahmed adına 

Ferâhâbâd ismi verilen bir kasır ve bahçe yaptırılmıştı (Dikmen, 1991, ss. 405-

408). 

III. Ahmed, IV. Mehmed’in annesi Valide Turhan Sultan’ın türbesinin bitişiğine 

1725 yılında bir kütüphane binası yaptırmış ve kütüphanedeki kitapların 

kataloglarını hazırlatmıştı (Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Özcan vd., 2013,   

s. 1426; Erünsal, 2008, ss. 201-202). 

XVI ve XVII. yüzyıllarda büyük gelişim gösteren İznik çiniciliğinin İstanbul’da 

tekrar canlanması için sadrazamlığının ilk yıllarından itibaren girişimlerde 

bulunan İbrahim Paşa, 1725 yılında Tekfur Sarayı’nda çini atölyesi 

kurdurtmuştu (Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Özcan vd., 2013, ss. 1427-28). 

Safevî Devleti’nin 1722’de yıkılmasının ardından İran topraklarına sefer kararı 

alan İbrahim Paşa’nın 1722-1725 yılları arasında sınırdaki valiler aracılığıyla 

İran’ın batısındaki topraklara düzenlettiği seferler sonucunda Kirmanşah, 

Lûristan, Gence, Tiflis, Revan, Hamedan ve Tebriz gibi önemli şehirler 

alınmıştı. İstanbul’da 1725 yılında büyük gösterilerle kutlanan Tebriz’in 

alınmasının ardından aynı yıl kente bir darphane binası inşa edilmişti 

(Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Özcan vd., 2013, s. 1456). 

III. Ahmed’in annesi Emetullah Gülnuş Valide Sultan tarafından yaptırılan 

altın, gümüş ve sırma işlemecilerinin topluca çalıştıkları Simkeşhane binası 

1725 yılında geçirdiği bir yangın sonucunda kullanılamaz duruma gelmişti. 
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Simkeşhane binası, III. Ahmed’in emriyle İbrahim Paşa tarafından aynı yıl 

içerisinde yenilettirilmişti (Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Özcan vd., 2013, 

ss. 1471-72). 

İbrahim Paşa’nın sadrazam olmadan önce görev yaptığı yerlerden biri olan 

İstanbul Eski Saray Baltacılar Ocağı’nın 1726 yılında çıkan bir yangınla zarar 

görmesi nedeniyle İbrahim Paşa hizmette bulunduğu bu mekânda bir dizi 

onarım ve yenileme çalışması başlatmıştı (Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / 

Özcan vd., 2013, ss. 1492, 1514). 

1722’den bu yana süren Osmanlı-İran savaşları, 1726 yılına gelindiğinde yeni 

bir evreye girmişti. Şah Hüseyin’in oğlu II. Tahmasb Osmanlılar tarafından 

şahlığının kabul edilmesini isterken, İran topraklarının önemli bir bölümünü ele 

geçiren Afganlı Mîr Üveys oğlu Mahmud’un 1725’teki ölümünden sonra tahta 

geçen ardılı Eşref Şah ise 12 Mart 1726 tarihinde İstanbul’a gönderdiği elçisi 

Abdülaziz Sultan aracılığıyla Osmanlı’nın İran’ın batı topraklarında elde ettiği 

toprakların geri verilmesini talep etmişti. İran’da yaşanan gelişmelerin yavaş 

yavaş Osmanlı aleyhine gelişmeye başladığı bu evrede İbrahim Paşa’nın İran’ın 

siyasi, askerî tarihini ve kültürünü daha yakından inceleyebilmek için 

sadrazamlığının ilk yıllarında kurduğu çeviri heyetine İran tarihi ile ilgili 

eserlerin tercümesi için görevlendirmelerde bulunması, zamanlama açısından 

oldukça dikkat çekicidir. Eşref Şah’ın elçisi Abdülaziz Sultan’ın İstanbul’u 

ziyaretinin hemen ardından, çeviri heyetinin İbrahim Paşa’nın emriyle 

gerçekleştirdiği İran tarihini de içeren kitap projelerinden biri, Antepli 

Bedrüddin el-Ayni’nin (öl.1451) ‘İkdü’l-cümân fî târîhi ehli’z-zamân ya da 

bilinen ismiyle ‘Aynî Tarihi isimli yirmi dört ciltten oluşan genel dünya tarihi 

olmuştu. Aynı tarihte çevirisi gerçekleştirilen bir diğer eser ise Hândmîr 
Gıyaseddin Muhammed’in (ö.1535) Cengiz, Timur ve çocuklarıyla, Sultan 

Hüseyin Baykara ile İran Şahı İsmail’in 1523’teki ölümüne kadar geçen 

konuları içeren Ravzatü’s-safâ / Habîbü’s-siyer fi ahbâri efrâdi’l-beşer isimli 

eseri olmuştur (Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Özcan vd., 2013, ss. 1484-85; 

Aydüz, 1997, ss. 152-159). İbrahim Paşa’nın emriyle müderris Mehmed Nebih 

tarafından Türkçeye çevirisi 1729 yılı Temmuz ayında tamamlanan İran tarihine 

ilişkin bir diğer eser ise, Şah Tahmasb’ın kâtibi olan İskender Münşî 

Türkmen’in (ö.1633) Târih-i ‘Âlem’ârây-i ‘Abbâsî isimli Farsça çalışmasıydı. 

Tarih ilgisinin yanı sıra farklı kültürleri öğrenme ve keşfetme konusunda 

meraklı olduğu anlaşılan İbrahim Paşa, Aynî Tarihinin tercüme heyetinde 

bulunan vakanüvis Çelebizâde İsmâil Asım Efendi’yi Gıyâseddin Nakkaş’ın 

Farsça Acâibü’l-letâif (Hıtay Sefâretnâmesi) isimli eserinin tercümesi için 

görevlendirmişti (Aydüz, 1997, ss. 160-162). 

İbrahim Paşa, Mekke ve Medine’deki cami minareleri başta olmak üzere 

Arabistan olarak bilinen bölgedeki camilerin minarelerindeki kandillerin 

bayram geceleri de yandığına dikkat çekerek, 1726 yılında yayımlattığı emirle 

İstanbul’da bulunan tüm sultan ve vezir camilerinin minarelerindeki kandillerin 
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de bayram gecelerinde de yanmasını ferman buyurmuştu (Çelebizâde İsmail 

Âsım Efendi / Öztekin vd., 2010, s. 1492). 

İbrahim Paşa, Boğaziçi’nde Rumelihisarı’na yakın olan ve sultan bahçeleri 

arasında bulunan Bebek Bahçesi ve buradaki kasrın zamanla bakımsız kalması 

nedeniyle 1726 yılında bir imar girişiminde bulunmuştu. İbrahim Paşa bölgenin 

etraftaki diğer Boğaz köyleri gibi şenlenmesi ve halk tarafından yerleşimin 

sağlanmasını istemişti. III. Ahmed için Bebek’te bir kasır, cami, dükkânlar ve 

bir hamam inşa ettirilmişti. Ayrıca bölgede isteyenlere deniz kenarı ve boğaz 

sırtlarında mîrî araziden mülk olarak arsa satılmasının izni verilmişti. Tüm bu 

imar etkinlikleri sonucunda yeniden inşa olunan Bebek ve çevresinde birkaç ay 

içerisinde bir köy kurulmuş ve yerleşim yeri Hümâyûnâbâd adıyla anılmaya 

başlanmıştı (Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Öztekin vd., 2010, ss. 1494-95). 

İbrahim Paşa doğum yeri olan Muşkara’nın imarını sadrazamlığının ilk 

yıllarından itibaren banilik tercihlerinin merkezine yerleştirmişti. Muşkara’ya 

1719’da bir cami ve hamam inşa ettirmiş, Ürgüp’e çeşme yaptırdığı zaman 

Muşkara’ya da biri 1721 yılında diğeri bir yıl sonra Damgacı Çeşmesi olarak 

bilinen çeşmeleri yaptırmıştı. Ürgüp kazasına bağlı bir köy olan Muşkara, 

İbrahim Paşa’nın bürokratik müdahaleleriyle kaza merkezi olma unvanını 

Ürgüp’ten almıştı. İbrahim Paşa, cami, medrese, mektep, imaret, han, hamam ve 

dükkânlardan oluşan külliyesinin ardından yerleşim yerinin isminin Nevşehir 

olarak anılması için Nevşehir kadısına 1726 yılında bir ferman göndermişti 

(Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Öztekin vd., 2010, s. 1498; Altınay, 1924,   

ss. 156-185). 

III. Ahmed’in Boğaziçi’nde yaptığı mevsimlik göçler, yeni sahil saraylarının 

yapımını da beraberinde getiriyordu. İbrahim Paşa, III. Ahmed için 

Defterdarburnu’nda Neşâtâbâd sarayını yaptırmıştı (Çelebizâde İsmail Âsım 

Efendi / Öztekin vd., 2010, ss. 1498-99). 

İbrahim Paşa, 1725 Hocapaşa yangını sonrası III. Ahmed adına yaptırdığı 

Ferâhâbâd kasrının ve bahçesinin yakınlarına 1726 yılında bir sebil ve üstüne 

ise sıbyan mektebi inşa ettirmişti. İbrahim Paşa bölgeye ayrıca bir çeşme, bir 

hamam yaptırmış, hamamın karşısında yanmış durumda bulunan Sahaf 

Süleyman Subaşı mescidinin yenilenmesini sağlayarak yapıya bir minber 

koydurmuş ve camiye dönüşmesini sağlamıştı. İbrahim Paşa caminin yanına bir 

de darülhadis inşa ettirerek bölgeyi yeniden imar etmişti (Çelebizâde İsmail 

Âsım Efendi / Öztekin vd., 2010, s. 1499; Eyice, 1993b, ss. 445-47). 

Çorum Sancağı’na bağlı Hacı Hamza köyünde 1506-7 tarihlerinde inşa edilen 

cami, han, hamam ve sıbyan mektebinden oluşan Sinan Paşa külliyesindeki 

yapıların zaman içerisinde bakımsız hâle geldiğini ve vakfının iyi 

yönetilemediğini öğrenen İbrahim Paşa, 1726 yılında menzil yeri konumunda 

bulunan külliye yapılarının onarımlarını üstlenerek bölgenin yeniden imarını 

sağlamıştı (Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Öztekin vd., 2010, s. 1500). 
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İstanbul’da saray hamiliğinde devlet eliyle açılan ilk resmî matbaa, Macar asıllı 

İbrahim Müteferrika tarafından 1727 yılında kurulmuştu. Matbaa, Sultan III. 

Ahmed ve İbrahim Paşa’nın hamiliklerinde 1730 İsyanı’na kadar aralıksız bir 

biçimde hizmet vermişti. Bu süre içerisinde ilk olarak Ocak 1729’da 

Cevherî’nin Sihah adıyla bilinen sözlüğünü esas alan Mehmed b. Mustafa el-

Vânî’nin Vankulu Sözlüğü olarak bilinen eseri basılmıştı. Mayıs 1729’da 

Osmanlı âlimi Kâtib Çelebi’nin (ö.1657) Tuhfetü’l-kibâr fi esfâri’l-bihâr isimli 

Osmanlı deniz seferlerini konu alan eseri basılmıştı. Safevî İmparatorluğu’nun 

1500-1720 yılları arasındaki tarihini konu alan Judasz Tadeusz Krunski’ye ait 

Latince kitap, İbrahim Müteferrika tarafından Târîh-i Seyyâh der Beyân-ı 

Zuhûr-i Ağvaniyân ve Sebeb-i İnhidâm-i Binâ-i Devlet-i Şâhân-ı Safevîyân 

adıyla Türkçeye çevrilerek Ağustos 1729’da matbaada basılmıştı. Emir 

Mehmed el-Suudi (ö.1591) tarafından tercüme edildiği söylenen, Târihü’l-

Hindi’l-Garbî el Müsemmâ bi-Hadîs-i Nev isimli coğrafya kitabı ise 

Müteferrika tarafından Nisan 1730’da basılmıştı. Timurlu tarihçi İbn Arabşah’ın 

(ö.1450) ‘Acâibü’l-Makdûr fi Nevâ’îb-i Tîmûr başlıklı, 1435’te tamamladığı 

Arapça eserini Târîh-i Timur-ı Gûrkân adıyla Türkçeye çeviren Osmanlı 

tarihçisi ve şair Nazmizâde Hüseyin Murteza’nın (ö.1723?) eseri Mayıs 1730’da 

basılmıştı. Osmanlı Kahiresi’nde divan katipliği yapan Ahmed Süheylî’nin 

(ö.1632) Mısır’ın Osmanlılar tarafından fethine kadar geçen süreyi konu alan 

Târihü’l Mısrî’l-Kadîm ve Mısır’ın I. Selim tarafından alınmasıyla başlayan ve 

1038/1628-29 yılına kadar geçen süredeki olayları içeren Târîhü’l-Mısri’l-

Cedîd isimli eseri Haziran 1730’da basılmıştı. Hüseyin Murteza Efendi’nin 

(ö.1723) Gülşen-i Hulefâ başlıklı 714-1718 tarihleri arasında Bağdat’ta 

hükümdar olan Abbasîler’den Osmanlı sultanı III. Ahmed’e kadar Irak, İran, 

Rum (Anadolu), Suriye ve Mısır’da yönetimde bulunmuş olan Müslüman 

hanedanların tarihini konu alan eseri Ağustos 1730’da basılmıştı. 1729 yılında 

İstanbul’a gelen Doğu dilleri profesörü Jean-Baptiste Holdermann’ın 

Grammaire Turque isimli sözlüğü ise 1730 yılında Müteferrika matbaasında 

basılan eserler arasındaydı (Sabev, 2006). 

III. Ahmed için 1726’da Tersâne Bahçesi’nde bir kasır ve enderun ağaları için 

de yeni mekânlar inşa edilmişti (Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Öztekin vd., 

2010, s. 1523). Topkapı Sarayı’na gelen elçilere prestijli bir başkent görünümü 

sumak amacıyla 1727 yılında Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda bulunan 

Darbhâne-i Âmire binası yeniden inşa edilmişti (Çelebizâde İsmail Âsım Efendi 

/ Öztekin vd., 2010, ss. 1531-2). Yenilenen Darbhâne binasının Bâbüsselam 

tarafına bakan kuzeydoğu köşesine, İbrahim Paşa tarafından bir de hünkâr 

köşkü yaptırılmıştı (Eldem, 1969, ss. 423-428; Tanman, 1994, s. 553). 

III. Ahmed’in İstanbul’da yaptığı günübirlik gezinti kültürünün bir uzantısı 

olarak İbrahim Paşa, Sultan için Belgrad Ormanları’ndaki havuzlar ve bentlere 

biniş adı verilen gezintiler düzenlenmeye başlamıştı. Sultan’ın bölgeye 

ziyaretlerinin artması ile birlikte Büyük Bent üzerinde III. Ahmed için 1727 
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yılında bir de kasır inşa edilmişti (Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Öztekin vd., 

2010, s. 1545). III. Ahmed için Kuruçeşme’de 1727’de bir kasır yaptırılmış ve 

kasra İbrahim Paşa tarafından Kasr-ı Süreyyâ ismi verilmişti (Çelebizâde İsmail 

Âsım Efendi / Öztekin vd., 2010, ss. 1551-2). 

İbrahim Paşa’nın eşi Fatma Sultan, Bâb-ı Âlî’deki sarayının bitişiğinde bulunan 

Terzibaşı Pirî Ağa’nın inşa ettirdiği mescidin zaman içerisinde bakımsızlaşması 

nedeniyle buraya 1727 yılında bir cami yaptırmıştı (Çelebizâde İsmail Âsım 

Efendi / Öztekin vd., 2010, ss. 1561-62; Eyice, 1995, ss. 262-64). 

İbrahim Paşa, İstanbul’da Topkapı yakınında 1727 tarihinde III. Ahmed için bir 

bahçe düzenlemesi yaptırmış, bahçenin içerisine bir kasır inşa ettirerek kendisi 

buraya Vezirbahçesi ismini vermişti (Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Öztekin 

vd., 2010, s. 1579). 

İbrahim Paşa’nın sadrazamlığının son yıllarındaki banilik etkinlikleri hayır 

yapıları olan çeşme ve su yollarının inşası üzerine yoğunlaşmıştı. İbrahim Paşa, 

Üsküdar’ın çeşitli bölgelerine su getirmek için 1728-29 yıllarında su yolu inşası 

gerçekleştirmişti (Çeçen, 1991). III. Ahmed ve İbrahim Paşa’nın yakınlarından 

oluşan saray ve bir grup yönetici sınıf üyesinden oluşan bani topluluğu, Üsküdar 

su yolu üzerindeki mahallelerin sakinlerine yaptırdığı çeşmeler aracılığıyla 

hayırsever yönlerini topyekûn olarak sergileme fırsatını bulmuştu. III. Ahmed 

ve İbrahim Paşa’nın baniliklerinde Topkapı Sarayı Bâb-ı Hümâyûn önüne ve 

Üsküdar’da Balaban İskelesi olarak bilinen mekânlara 1729 yılında anıtsal 

ölçekte meydan çeşmeleri inşa edilmişti. 

Ayasofya Camisi’nin hünkâr mahfilinin İbrahim Paşa’nın 1728’de verdiği bir 

emirle genişletildiğini Nedim Divânı’ndaki tarih düşürme beyitlerinden 

öğrenmekteyiz (Nedim/Gölpınarlı, 1951, ss. 215-216). İbrahim Paşa İstanbul, 

Kapalı Çarşı’nın karşısına Çuhacılar Hanı’nı inşa ettirmişti (Ayvansarâyi 

vd./Galitekin, 2001, s. 122; Eyice, 1993a, ss. 380-81). Dönem şairlerinden Şâkîr 

Divân’ında, Çekmece Köprüsü’nün İbrahim Paşa tarafından yeniletildiğini, 

Cebehane-i Amire olarak bilinen, Yerebatan Sarnıcı’nın üzerinde bulunan, zırh, 

kalkan, tüfek, balta gibi savaşta kullanılan silahların yapıldığı mekânın 

kapısının onarımının da İbrahim Paşa tarafından yaptırıldığını belirtir (Yıldız, 

2002, ss. 219-20, 230). 

Safevî Devleti’nin yıkılmasının ardından bölgede hâkim olan Afganlı yönetici 

Eşref Şah’la girişilen diplomatik ilişkiler sonucunda Osmanlı Devleti 1728 

Ağustos’unda Râşid Mehmed Efendi’yi Isfahan’a, Eşref Şah ise Namdar 

Muhammed Han’ı 1729’da İstanbul’a elçi olarak göndermişti. İbrahim Paşa, 

Eşref Şah’ın elçisine Osmanlı Devleti’nin gücü ve görkemini sergilemek için 

İstanbul’da bir dizi mimari etkinlikte bulunmuştu. İlk olarak Topkapı Sarayı’nın 

Divân’ında yer alan Kubbealtı’nın nakışlarının yenilenmesi gerçekleştirilmişti. 

İstanbul’un İran elçisine mamur bir kent olarak gösterilmesi amaçlanmış, 

Namdar Muhammed Han’ın geçeceği yollar üzerindeki devlet görevlileri ve 
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yöneticilerinin evlerinin duvarları temizletilerek, pencere ve kapılarının da 

sınırlarının belirlenmesi istenmişti (Çelebizâde İsmail Âsım Efendi / Öztekin 

vd., 2010, ss. 1624-26). 

Osmanlı’nın 1722 yılından itibaren İran topraklarına sınırdaki komutanlar 

aracılığıyla düzenlettiği seferler, 1730’da II. Tahmasb ve Tahmasb Kulu Han’ın 

Osmanlı’dan fethettikleri toprakları kendilerine bırakmalarını istemeleri 

nedeniyle III. Ahmed ve İbrahim Paşa’yı İran’a sefer yapmaya zorlamıştı. 

İbrahim Paşa, İran seferi için ordunun toplandığı Üsküdar’da III. Ahmed adına 

görkemli bir Otağ-ı Hümâyûn kurdurmuştu (Koçu, 1958b, ss. 298-299). 

2. 18. Yüzyıl İngiliz Gazetelerinde Osmanlı Kültürü: 1718-1730 

2.1. Elçi Kabulleri 

2.1.1. Avusturya Elçisi Kont Virmond’un İstanbul’da, Osmanlı Elçisi 

İbrahim Paşa’nın Viyana’da Kabulü 

İngiliz gazetelerine konu olan haberlerin başında, dönemin Osmanlı resmî saray 

tarihçilerinin anlatılarında ayrıntıyla yer verdikleri İstanbul’a gelen elçilerin 

kabullerinden söz edilir. Avusturya ve Venedik devletleriyle Pasarofça 

antlaşmasının 1718 yılında imzalanmasının ardından Osmanlı devleti Rumeli 

beylerbeyliği payesiyle Viyana’ya İbrahim Paşa’yı, Avusturya ise Kont 

Virmond’u İstanbul’a 1719 yılında karşılıklı olarak göndermiştir. Londra 

merkezli Daily Courant gazetesi 12 Haziran 1719 tarihli haberinde ilginç bir 

detaya yer verir. Habere göre, Avusturya elçisi Kont Virmond, İstanbul 

kentinde edindikleri izlenimleri resmetmeleri için beraberinde M. Simler ve 

Schmid isimli iki ressamı da yanına alarak Avusturya’dan hareket etmiştir5. 

Post Man and the Historical Account’un 8-10 Eylül 1719’da verdiği haberde ise 

Avusturya elçisinin İstanbul’a gösterişli bir giriş yaptığını, İbrahim Paşa 

tarafından karşılandığını ve burada Avusturya sarayı tarafından İbrahim Paşa 

için gönderilen hediyelerin İbrahim Paşa’ya takdim edildiğini, elçinin III. 

Ahmed tarafından kabul edildiğini, elçinin düzenlenen törenden oldukça 

etkilendiği ve Türklerin kendisine ve beraberindeki heyete gösterdikleri 

olağandışı yaklaşımı aktarır6. 

Daily Courant’ın 7 Ekim 1719 tarihinde verdiği haberde ise, İbrahim Paşa’nın 

İstanbul’un dışında yaşayan Avusturya elçisini görmek için beraberindeki diğer 

saray görevlilerinden oluşan yaklaşık 1500 atlının bulunduğu bir grupla ziyaret 

ettiğini belirtir. Elçi için burada cirit oyunu gösterilerinin yanı sıra farklı 

eğlencelerin de sergilendiği aktarılır. İbrahim Paşa’nın elçiye iyi özelliklere 

                                                 
5 Daily Courant. Issue: 5504. (June 12, 1719)  
6 Post Man and the Historical Account. Issue: 1721. (September 8, 1719-September 10, 

1719). 
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sahip bir at, mobilyalar ve değerli kürklerden oluşan bir grup hediye 

verdiğinden söz edilir7. 

Pasarofça Antlaşması gereği Avusturya’ya elçi olarak gönderilen İbrahim Paşa, 

Niş, Belgrad ve Viyana şehirlerini ziyaret etmişti. Daily Courant gazetesi 10 

Ekim 1719 tarihli haberinde Osmanlı İmparatorluğu tarafından Viyana’ya 

gönderilen Türk elçisi İbrahim Paşa ve maiyetindekilerin kentin dış 

mahallesinde bulunan konutlarına yerleştiklerini belirtir. Gazetenin 30 Eylül 

1719 tarihli Viyana kaynaklı habere dayandırarak aktardığı bilgilere göre elçi ve 

beraberindekilerin şehirde gezinti yaptıklarını ve daha sonrasında da atış 

talimlerine katıldıklarını aktarır8. 

2.1.2. Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in Paris Seyahati 

Applebee’s Original Weekly Journal, 11 Mart 1721 tarihli haberinde gazete, 

Osmanlılar tarafından Paris’e elçi gönderilmesinin içinde bulunulan yüzyılın en 

sıradışı ve yenilikçi adımlarından biri olduğunu okuyucularıyla paylaşır. Gazete, 

Osmanlı padişahı III. Ahmed’in elçi seçimi konusunda oldukça isabetli bir 

tercih yaptığını belirtir. Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in içinde bulunduğu farklı 

ortamları en ince ayrıntısına kadar kavrayacak yetkinlikte çok iyi eğitim görmüş 

kişilerden oluşan bir heyetle Paris’te bulunarak Hristiyan sarayı ve halkının 

gelenek ve yaşam tarzlarını gözlemledikleri aktarılır. Haberde, elçi ve 

beraberindekilerin dinî gereksinimlerini hiç aksatmadan yerine getirdiklerinden 

söz edilir. İstanbul’da seçilen elçi heyetine şarap içmemeleri, hiçbir Hristiyan 

kadına dokunmamaları konusunda uyarıda bulunulduğunu ve heyetin Fransa’da 

tüm bu kurallara sıkı sıkıya uydukları belirtilir. Ayrıca elçinin ve 

beraberindekilerin Paris sokaklarında gezerken halktan kişiler tarafından olası 

bir taşkınlık sonucu zarar görmemeleri için Fransa kralı tarafından sağlanan 

askerlerin elçiye koruma olarak eşlik ettikleri bilgisi de okuyucuyla paylaşılır. 

Gazete, elçi ve beraberindekilerin tamamının fiziksel özellikleri ve aşırı 

derecede nazik davranışlarından ayrıntılı bir biçimde övgüyle söz eder. Elçi ve 

beraberindekilerin Pont Neuf, Place des Victories, Place Vendôme, Tuileries 

sarayı ve bahçesi ile Louvre başta olmak üzere Paris şehrinin güzelliklerini 

görmek için kent sokaklarında oldukça uzun yürüyüşler yaptıklarını aktarır. 

Osmanlı sarayı tarafından oldukça yeterli miktarda parayla Paris’e gönderilen 

elçilerin, harcamalarını son derece dikkatli yaptıkları, bu konuda İran elçisi ve 

maiyetindekiler gibi savurgan davranmadıkları, olumlu bir kıyaslama ile 

aktarılır. Haberde elçilerin şehre girişi ve kral tarafından nasıl 

karşılanacaklarından da söz edilir. Elçi ve heyetinin kamusal bir törenle 16 

Mart’ta Paris şehrine at sırtında gireceklerini, Fransa kralı XV. Louis’nin elçiyi 

sarayının balkonundan izleyeceğini ve hemen ardından onu kabul edeceğini, 

                                                 
7 Daily Courant. Issue: 5604. (October 7, 1719).  
8 Daily Courant. Issue: 5607. (October 10, 1719). 
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elçinin, III. Ahmed’in XV. Louis’ye gönderdiği üzeri değerli mücevherlerle 

bezeli kumaşı sunacağını ve bundan kralın oldukça hoşlanacağı belirtilir. 

Gazete, Osmanlı elçisinin Paris’te kabulü, elçinin kentte yaptığı gezintiler ve 

ziyaretlerin içerik açısından gerek iki ülke arasında gerekse de Osmanlı ile 

Avrupa’daki diğer devletler arasında o tarihe kadar bu boyutlarıyla 

gerçekleşmediğini, tüm bunların Fransa ve Osmanlı tarafları açısından 

olağanüstü bir atmosferde yaşandığını vurgular9. 

Daily Journal, 18 Temmuz 1721 tarihli haberinde, Yirmisekiz Çelebi 

Mehmed’in Paris’te bulunan koleksiyonunda 30-35 bin cilt arasında kitabın 

olduğu düşünülen Sainte-Geneviève Kütüphanesini ve aynı alan içerisinde 

sayıca çok daha fazla kitabın bulunduğu Abbey St. Germain Kütüphanesini 

ziyaret ettiğini aktarır. Gazete’ye göre Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in Paris’teki 

kütüphanelere yaptığı ziyaretler arasında en dikkat çekeni ise Kral’ın 

kütüphanesine gerçekleştirdiği ziyaret oluşturur. Habere göre burada elçiye ilk 

olarak bir Kur’an-ı Kerim gösterilmiştir. Elçi’nin kutsal kitabı yaklaşık on beş 

dakika boyunca incelediği ve sonrasında yine kendi dilinde yazılmış kitapların 

kütüphane görevlileri tarafından kendisine gösterildiği belirtilir. Elçinin ve 

beraberindekilerin daha sonra baskı kitapların olduğu bölüme yönlendirildikleri 

ve burada kendilerine İngiliz bir yazar tarafından bir bitki üzerine sekiz dilde 

yazılmış kitapların gösterildiği belirtilir. Haberde elçi ve beraberindekilerin 

ziyaretlerinin sonunda kütüphane görevlileri Mösyö Targny ve Boivin’e daha 

önce hiç görmedikleri kitapları koleksiyonlarından çıkartarak kendilerine 

gösterdikleri için teşekkür ettikleri belirtilir. Gazete ayrıca, Osmanlı elçisi ve 

beraberindekilerin Paris’te bulunan cam atölyesini ziyaret ettiklerini ve burada 

çalışanların yaptıkları işten oldukça etkilendiklerini aktarır10. 

2.1.3. Babür Sarayı’na Elçi Gönderilmesi 

Daily Courant’ın 26 Mayıs 1725 tarihinde yayımladığı haberde, Sultan III. 

Ahmed tarafından Hindistan’a gönderilen elçilerin Agra’ya ulaştıklarını 

belirtirken, Osmanlı ve Hint sarayı arasında yapılan görüşmelerin içeriğinin 

merakla beklendiğini aktarır11. 

2.2. Topkapı Sarayı’na Yapılan III. Ahmed Kütüphanesi 

Daily Courant gazetesi, 10 Ekim 1719 tarihli haberinde, disiplinli Avusturya 

imparatorluk orduları karşısında üstün olmaktan uzak olduklarına ikna olmuş 

gözüken Osmanlı ordularının, sadrazam İbrahim Paşa’nın zekâsı ve eğitimi 

sayesinde Avusturya ile savaş yapmaktan sürekli kaçındıklarını belirterek 

sadrazamın diplomasi konusundaki becerilerine övgüde bulunur. Haberin 

devamında ise İstanbul’da sarayın, barış ve savaş gibi siyasi konuların çok 

                                                 
9 Applebee’s Original Weekly Journal. (March 11, 1721).  
10 Daily Journal. Issue: CLII. (July 18, 1721). 
11 Daily Courant. Issue: 7366. (May 26, 1725). 
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uzağında işlerle uğraştıklarını, gündemlerinin odağında ise Topkapı Sarayı’nda 

inşa edilmekte olan yeni kütüphane binası için kitap seçiminin olduğu bilgisini 

okuyucularıyla paylaşır12.  

Kütüphanenin inşasının ardından geçen yaklaşık on yıllık sürecin ardından 

Daily Post gazetesinin 7 Ocak 1729 tarihli haberinde ise Fransız sarayı 

tarafından gönderilen kütüphane görevlilerinin, Sultan III. Ahmed için 

yaptırılan Topkapı Sarayı Kütüphanesindeki nadir bulunan el yazmaları 

incelediklerini, bir zamanlar Fransa’daki koleksiyonlarında bulunan, ancak 

zaman içerisinde kaybolan Grekçeden Arapçaya çevrilmiş birkaç kitabı 

kütüphanenin koleksiyonlarında bulduklarını ve bunların katalog bilgilerini 

alarak Paris’teki Kraliyet Akademisi’ne ilettikleri bilgisini paylaşır13. 

2.3. Matbaa’nın Kurulması ve Basılan Kitaplar 

İngiliz gazetelerinden Daily Courant 24 Nisan 1728 tarihli haberinde 

Şeyhülislam’ın itirazlarına rağmen İstanbul’da matbaanın kurulduğu haberini 

okurlarıyla paylaşır14. Daily Journal’ın 30 Mayıs 1730 tarihli Amsterdam 

kaynaklı haberi, İstanbul’da devlet eliyle kurulan ilk matbaada basılan kitaplar 

hakkında okuyucusuna bilgiler sunar. Gazete, Mehmed b. Mustafa el-Vânî’nin 

Arapça eserlerin okuyucular tarafından doğru ve iyi anlaşılabilmesi için 

hazırladığı Arapça-Türkçe sözlüğün İbrahim Müteferrika’nın matbaasında Ocak 

1729 tarihinde basıldığı haberini okuyucularıyla paylaşır15. 

Daily Journal, 13 Temmuz 1730 tarihli haberinde ise İstanbul’da kurulan 

matbaada çalışmak üzere çok sayıda matbaa çalışanının Marsilya’dan İstanbul’a 

geldiği haberini okuyucularına aktarır. Haberde ayrıca matbaada basılan kitaplar 

arasında İbrahim Müteferrika’nın, Judasz Tadeusz Krusinki’nin Latince olan 

1500-1722 arası Safevî İranı tarihi hakkındaki kitabınının Târîh-i Seyyâh der 

Beyân-ı Zuhûr-i Ağvaniyân ve Sebeb-i İnhidâm-i Binâ-i Devlet-i Şâhân-ı 

Safevîyân adıyla Türkçeye çevirerek bastığı kitaptan söz edilir. Yine İbrahim 

Müteferrika tarafından basıma hazırlanan, Kâtib Çelebi’nin 1656 yılında 

Osmanlı deniz seferleri hakkında yazdığı iki bölümden oluşan, ilki 1453 yılı 

öncesi Osmanlı donanmasının galibiyetlerini, ikincisi ise 1653 yılına ait olan 

deniz seferleri ve kaptan paşaların isimlerini içeren coğrafya kitabı olan 

Tuhfetü’l-Kibâr fî Esfâri’l-Bihâr isimli eserinin de matbaada basıldığını 

belirtir16. 

                                                 
12 Daily Courant. Issue: 5607. (October 10, 1719). 
13 Daily Post. Issue: 2901. (January 7, 1729). 
14 Daily Courant. Issue: 8280. (April 24, 1728). 
15 Daily Journal. Issue: 2932. (May 30, 1730). 
16 Daily Journal. Issue: 2969. (July 13, 1730). 
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2.4. İstanbul’daki Kıyafet Yasakları ve İngiltere’den İthal Edilen 

Kumaşlar 

İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı döneminde lüks eşya ve giyim tüketimi 

modasının aşırılık kazanması nedeniyle artan muhalif eleştirileri önleyebilmek 

için İstanbul’daki kadınların kılık ve kıyafetine bir düzen verilmesi istendiğine 

ilişkin İstanbul Kadısı, Yeniçeri Ağası ve Hassa Bostancıbaşı’nın bilgisine 

sunulmak üzere bir ferman yayımlandığı bilinmektedir: 

İstanbul, memleketimizin yüz suyu, ulema, suleha ve üdeba beldesidir; 

Halkının da günlük kılık kıyafeti şeriatin iznine uygun bulunması devlet 

namusu gereğindendir. Fakat, seferler yüzünden çok mühim işlerle 

uğraşıldığından bu hususa dikkat olunamadı; bazı yaramaz avratlar bunu 

fırsat bilip sokaklarda halkı baştan çıkarmak maksadile süslenmeğe 

başladılar; yeni biçimlerde çeşitli esvablar yaptırdılar; Hristiyan 

kadınlarını taklid ederek başlarına acaib şekilde serpuşlar geçirdiler; nice 

utanılacak biçimler çıkarıp ismet âdabını ortadan tamamen kaldıracak 

kılık ve kıyafete girdiler; namus perdesini yırtmaktan çekinmediler, 

birbirini görerek bu hâl ismet sahibi kadınlar arasına da yayıldı; kadınlar, 

bu yeni çıkma sevablardan yaptırmaları için kocalarını zorlamaya 

başladılar; zenginler bu yüzden fazla para harcayıp israf ile günahkâr 

oldular; kudretli olmıyanların, yahud kudreti olup da karılarının arzusunu 

yerine getirmiyenlerin mübarek günlerde karılarından ayrı yatıp kalkmağa 

mecbur kaldıkları işitildi.  

Bundan böyle kadınlar, bir karıştan ziyade büyük yakalı ferace ve üç 

değirmiden fazla yemeni ile sokağa çıkmayacaklardır. Bir parmaktan 

kalın şerid kullanılması yasaktır. Bu yasakları dinlemiyecek olan 

kadınların sokakta yakalarının kesileceği ve esvabları yırtılacağı tenbih ve 

ilân olunsun; dinlememekte ısrar edenler yakalanıp başka memleketlere 

sürüleceklerdir, bunu mahalle imamlarına kesin olarak bildiriniz. Bu 

yasakları dinlemeyen terziler ve şeritçiler de şiddetle cezalandırılacaktır. 

Bu yasakların yürürlüğüne bütün dikkatinizi vereceksiniz; göz 

yumduğunuz veya suçluları himayeniz veya ihmaliniz öğrenilirse sizler de 

şiddetle cezaya çarptırılacaksınız (Şevval 1138 / Haziran 1725) (Koçu, 

1958a, ss. 202-203). 

Çağdaş araştırmacılardan S. Hamadeh, artan sayıda dekolte elbise yakasının, 

geniş ferace yakaları, şeffaf ve rahat bir biçimde giyilmiş peçeler, aşırı süslü 

başlıklar ve rahat bir şekilde toplanmış saçlar gibi kadın modasında göze çarpan 

yeniliklerin dönemin kıyafet albümlerinde Levni ve Buhari gibi çağdaş 

ressamlar tarafından gösterildiğini ve her zaman dikkat çekmeyi başardıklarını 

belirtir (Hamadeh, 2010, s. 247). Bir yandan İstanbul’da yeni kıyafet modasının 

kontrol altına alınabilmesi için fermanlar yazılırken diğer taraftan İngiliz 

gazeteleri, İngiliz şirketlerinin Osmanlı topraklarına 1720, 1727, 1728 

tarihlerinde gönderdikleri kumaşlarla ilgili haberlere yer verirler. Bu çerçevede, 

London Journal’ın, 26 Kasım-3 Aralık 1720 tarihli haberinde, İngiltere’den 

3823 metre uzunluğunda kumaşın Türkiye’ye gönderilmek üzere gümrüğe 
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verildiğini belirtir17. British Journal’ın 12 Ağustos 1727 tarihli haberinde 

İngiltere’den Türkiye’ye 5 Ağustos’ta 12,756 parça uzun, 1257 adet kısa elbise 

ihraç edildiği belirtilir18. Country Journal or The Craftsman’in 30 Eylül 1727 

tarihli haberinde ise İngiltere’den 1565 uzun, 185 kısa giysi gönderildiği haberi 

yayınlanır19. Gloucester Journal gazetesi, 27 Ağustos 1728 tarihinde 

İngiltere’den İstanbul’a ve İzmir’e kumaş ihracını gerçekleştiren şirketin, 2054 

parça uzun elbise ile 500’ün üzerinde kısa elbiseyi gemilere yükletmek için 

gümrükte hazır beklettikleri haberlerini okuyucularıyla paylaşır20.  

Sonuç 

İbrahim Paşa’nın sadrazamlık yıllarından itibaren Osmanlı’nın Avrupalı 

paydaşları Fransa ve Avusturya ile sürdürdüğü diplomatik ilişkiler elçi kabul 

törenlerinde de sayıca artışı beraberinde getirmiştir. Aynı şekilde Fransa’ya ve 

Avusturya’ya elçiler gönderilerek diplomatik ilişkilere, özellikle Fransa’ya 

gönderilen elçinin İstanbul’a dönüşünde gözlemlerini içeren bir rapor 

hazırlamasıyla birlikte, kültürel bir boyut da kazandırılmıştır. Dönem tarihçileri 

Râşid ve Çelebizâde Âsım, İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı ile birlikte İstanbul 

kentinin sahne olduğu, şehrin Roma döneminden kalan surlarının ve Kız 

Kulesi’nin onarımı, Topkapı Sarayı’ndaki Darphane-i Hümâyûn binasının 

yeniden inşası gibi kimi inşa etkinliklerinin arka planında gerçekleşen yoğun 

elçi kabulleri nedeniyle “dosta düşmana” prestijli bir kent görünümü sunmanın 

amaçlandığını belirtirler. Öte yandan İbrahim Paşa’nın diplomatik ve mali 

konulardaki becerileriyle birlikte sahip olduğu entellektüel birikiminin de Sultan 

III. Ahmed’in yöneticiliğinin son dönemi olan 1718-1730 tarihleri arasında 

Osmanlı kültür hayatında bir dizi yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olduğu 

öne sürülebilir. İbrahim Paşa’nın 1720’de Arapça ve Farsça eserlerin Türkçeye 

kazandırılması için kurdurduğu çeviri heyeti uzun yıllar tercüme faaliyetinde 

bulunurken, diğer taraftan İbrahim Müteferrika’nın girişimleriyle 1727’de 

matbaa hizmete açılmıştır. Topkapı Sarayı’nda Sultan III. Ahmed için bağımsız 

bir kütüphane binası inşa ettirilmiş ve sarayın kitap koleksiyonu 

zenginleştirilmiştir. Osmanlı’nın ve İstanbul’un kültürel atmosferinde yaşanan 

bu canlılık İstanbul’da bulunan elçilerin gözlemlerine ve kayıtlarına konu 

olmuştur.  

Çalışmamızda odaklandığımız İngiliz gazeteleri de İbrahim Paşa’nın 

sadrazamlığıyla birlikte yaşanan bu hareketliliği ve gelişmeleri okurlarıyla 

paylaşır. İngiliz gazetelerinde Osmanlı kültürüne ilişkin öne çıkan haberlerde 

İstanbul’da gerçekleştirilen elçi kabulleri ve Fransa ve Avusturya’ya gönderilen 

Osmanlı elçilerinin ziyaretleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunulduğu gözlemlenir. 

                                                 
17 London Journal. Issue: LXXI. (November 26, 1720-December 3, 1720). 
18 British Journal. Issue 255. (August 12, 1727).  
19 Country Journal or The Craftsman. Issue: 65. (September 30, 1727). 
20 Gloucester Journal. Issue 334. (August 27, 1728). 
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Avusturya elçisi Kont Virmond’un M. Simler ve Schmid isimli iki ressamı 

beraberinde İstanbul izlenimleri için getirmesi oldukça dikkat çekicidir. 

III. Ahmed Topkapı Sarayı’nda kurulan kütüphanesinin kataloğunda inceleme 

yapmak için Fransa sarayından görevlilerin gönderilmesine ilişkin haber bu 

dönemde Doğu-Batı arasındaki kültürel iletişimin karşılıklığına dair boyutları 

gözler önüne serer. Benzer şekilde İstanbul’daki matbaada çalışmak üzere 

Marsilya’dan çok sayıda matbaacının gönderilmesi de teknik anlamda duyulan 

ihtiyaçlar ve kurulan iş birliklerini ortaya çıkartır.  

İngiliz şirketlerinin Osmanlı topraklarına ihraç ettikleri kumaşlarla ilgili 

haberler ise Osmanlı’da ortaya çıkan yeni kıyafet modaları ve beraberinde 

getirilen yasaklar bağlamında değerlendirilebilir. Sonuç olarak İbrahim Paşa’nın 

sadrazamlığıyla birlikte Osmanlı kültüründe yaşanan canlılık, dönemin İngiliz 

gazeteleri aracılığıyla kendi kamuoylarına yansıtılmaya çalışılmıştır. İngiliz 

gazetelerinin dış politika sayfalarında Osmanlılarla ilgili verdikleri, çoğunluğu 

siyasi içerikli haberlerin satır aralarında yer alan ve bu çalışmanın konusunu 

oluşturan kimi detaylar, Osmanlı ve çevresindeki dünyanın kültürel olarak 

karşılıklı iletişim ve etkileşim biçimleri hakkında önemli ipuçları sergiler. 
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BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZ KİMLİĞİNİN İNŞAASINDA  

MANAS VE MANAS DESTANI’NIN SİMGESELLİĞİ 

Hayati BEŞİRLİ 

Özet: Destan, bir sözlü anlatım türü olarak folklor çalışmaları arasında önemli 

bir yere sahiptir. Bu anlatım türü gücünü geleneklerin aktarılması sürecindeki 

rolünden almaktadır. Bu özelliği destanı folklorun çalışma alanının dışına 

taşımakta, sosyolojinin inceleme nesnesi haline dönüştürmektedir. Bu çalışmada 

Kırgızların önemli destanı olan Manas destanının Bağımsızlık sonrasında Kırgız 

kimliğinin inşa edilmesindeki rolüne değinilmiş, Manas destanının kimlik inşa 

sürecinde nasıl araçsallaştırıldığı ders programlarında incelenerek farklı 

düzeylerdeki -ilk öğretim ve yüksek öğretim görünümü ortaya konulmuştur. Söz 

konusu çalışma kapsamında ayrıca manastanuu ders içerikleri incelenerek kimlik 

inşaa etmedeki rolu değerlendirilmiş, Akayev’in ortaya koyduğu Manasın yedi 

nasihati ve bu yedi nasihatin politik sosyalizasyon sürecine yansımaları üzerinde 

durulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Manas, Manas destanı, manastanuu, yedi öğüt, kimlik 

inşaası. 

The Symbolic Value of Manas and Manas Epic in the Construction of 

Kyrgyz Identity After Independence 

Abstract: Epic as a form of verbal expression is an important area in folkloric 

studies. The importance of this expression depends on its role in process of 

transmission of tradition. Based on this particular feature, epic goes beyond the 

folkloric field and becomes an object of sociology. In this study, the role of the 

most important saga of Kyrgyz, Manas in Kyrgyz identity construction after 

Independence is discussed. How Manas Epic is utilized during the construction 

of the Kyrgyz identity is examined within course schedule of different level of 

primary and secondary education. In this study, seven advices that are specified 

by Akayev in Manas and the effect of these advices on political socialization 

process are presented. 

Key words: Manas, Manas epic, manastanuu, seven advice, identity 

construction. 

Giriş 

Toplumsal yapının yeniden üretiminde, geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkinin 

devamlılığı önemli bir unsurdur. Bu ilişki gelenekler aracılığı ve 

toplumsallaşma sürecinde gerçekleşmektedir. Geçmiş kültürel mirasın önemli 

bir parçası olan gelenekler toplumsallaşma sürecinde yeni kuşaklara 

aktarılmakta ve bu toplumsal örüntülerin aktarılması yaptırımlarla 

desteklenmektedir. Toplumların varlığını devam ettirmedeki bu can alıcı 

özelliği ile gelenekler ve bunun bir unsuru olarak sözlü anlatım, sadece folklorik 

veya sosyolojik çalışmaların bir öznesi olmaktan çıkmakta ideoloji ile olan 

ilişkisi onu politik çalışmalar alanına taşımaktadır.  
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Geleneğin, politika ile olan bu ilişkisi oldukça eskidir. Folklor kavramının 

gelişimi de bu bağlamda gerçekleşmiştir. Folklor tanımlanırken 1) Fantastik 

dünyaya açılmak için bir giriş 2) Kültürel geleneklerin güçlendirilmesi ve 

pekiştirmesine hizmet 3) Genç bireylere moral değerlerin aktarılmasını 

kapsayan eğitim işlevi 4) Sosyal baskı ve kontrol ile kabul edilmiş davranış 

kalıplarının korunması işlevleri ile tanımlanmaktadır. Bunun yanı sıra folklorun 

toplumsal hareketlerin canlandırılması için ideolojinin oluşturulmasında da 

önemli bir işlevi söz konusudur. Belirli bir külte inananlar olayları bu kapsamda 

değerlendirecekler ve onun esasında geleceğe yönelik durumsal analizlerde 

bulunacaklardır (Reich, 1971, ss. 233-236).  

Folklor, değişik dönemlerde farklı anlamlara bürünmüş; kimi araştırmacılar için 

bir kültür olgusu değil sadece egzotik bir olgu olmuştur. Kimi araştırmacılar 

için ise folklor bir sanat türüdür ve estetik yönüyle öne çıkarılmıştır. Bazı 

yaklaşımlar için ise folklor, bir ulusal kimlik arama kaynağı olmuştur. Folklor 

çalışmaları, insanın ve kültürlerin evrimi bağlamında tarihi yeniden kurma ve 

bu çerçevede ulusların kökenini araştırma gibi iki temelde yürüyerek ümmet 

eleştirisinden “ulusal”a geçişte sınıfsal yeni vurgulara sahip olmuştur. Bu üç 

yaklaşıma göre metotlar, teoriler oluşturulmuştur (Oğuz, 2004, s. 37). 

Avrupa’da folklor çalışmalarının doğuşu ile ümmet veya imparatorluk 

organizasyonları içindeki toplumların millet olma bilincini yükseltmeye 

başlamaları arasında doğrudan ilişki vardır (Oğuz, 2010, ss. 36-45). Özellikle 

19. yüzyıla damgasını vuran romantizm hareketi, daha açık bir ifadeyle 

romantik milliyetçilik, folklorun 20. yüzyılda ideolojik veya politik bir araç 

olarak kullanılmasında en önemli etken olmuştur. Bu süreçte folklor sözlü 

gelenekleri modern ideolojik amaçlar doğrultusunda birleştirmeyi arzulayan 

milliyetçi ideolojinin bir parçası olarak gelişmiştir (Temur, 2010, s. 219). 

Millî kimliğe ilişkin olarak ortaya atılan yaklaşımlar politika ve folklor ile olan 

ilişkileri daha da önemli hâle getirmiştir. Ortak bellek ve soy mitlerinin etninin 

üyelerini birbirine bağlamaya hem de onları dışarıdakilerden ayırmaya yarayan 

kültürel unsur olarak önemi artmıştır. Kimliğe ilişkin çalışmalarda topluluğun 

değerleri ve yaşam tarzına ilişkin simgelerin önemi artmıştır. Etninin kültürel 

boyutu resmedilirken kültürün bütün görünümlerini içermeli, topluluğun 

değerleri ve yaşam tarzının altını çizen paylaşılan bir dille ifade edilen iletişimin 

işaretlerine bakılmalıdır (Smith, 2002, s. 53). Kimlik konusu, folklorun 

gelenekle olan ilişkili çalışmalarını daha da önemli kılmış ve konuyu diğer 

disiplinlerin ilgi alanına taşımıştır. 

Toplumsal hayatın en önemli özelliği simgeselliğidir. Simgeler toplumsal 

yapının her alanında görülebilir ve gündelik yaşayışta olduğu kadar geniş bir 

uzmanlık söylemleri sahasında kullanılır (Edgar ve Sedgwick, 2007, s. 365). 

Kültürel antropolog Geertz simgeleri anlam ağları olarak ifade eder. Gertz de 

“İnsan kendi örmüş olduğu anlam ağlarında asılı kalmış bir hayvandır” bu 
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ağların analiz edilmesi “...Yasa arayışında olan deneysel bilimi değil, anlam 

arayışında olan yorumlama” çabasını gerektiren kültürü oluşturduğunu belirtir. 

Davranış içsel olarak anlam barındırmaz; daha ziyade bir yorumlama edimiyle, 

davranışın anlamlı olduğu düşünülür. Bizler gözlemlediğimiz şeye anlam 

veririz. Verdiğimiz bu anlam bize aittir ve davranışı gerçekleştirenin amaçladığı 

anlamla çakışabilir de çakışmayabilir de, böylelikle etrafımızda sürüp giden ve 

katıldığımız davranışı “anladığımız” ölçüde yorumlarız ve bu yorumdan 

hareketle edimde bulunuruz; davranışa anlam iliştirmeye bakarız. Toplumsal 

etkileşim, özünde, anlamların gördüğü iştir (Cohen, 1999, ss. 14‐15). Kolektif 

yaşamın çeşitli sembolleri (kıyafet, töre, beslenme, sanat ritüelleri, dil ve 

benzerleri, gerçekten bir etninin üyelerini dışarıdakilerden ayırt etmeye yarayan 

ortak mirasın ve kaderin süreğen hatırlatıcısıdır (Smith, 2002, s. 79).  

Kimlik İnşa Sürecinin Bir Unsuru Olarak Manas 

Bir topluluğun kuruluşunda ve üyelerin kolektif şuuru sürdürmelerinde birbirini 

izleyen kuşakların birikimini ifade eden ortak bellek önemli bir işleve sahiptir. 

Toplumun ortak tarih anlayışı içinde ortak hisler geliştirmesi ve bu hislerin 

ortak vicdanı ve ortak tepkileri oluşturması söz konusudur. Tüm gruplar grup 

kimliğinin oluşmasında ortak bir geçmişin vurgulanması ve bunun belirli tarzda 

kurgulanması yoluna gitmektedir. Bu esas itibarıyla kolektif bellek yaratma, bir 

tarih yazma etkinliğidir. Semboller, sanat eserleri, alışkanlıklar, değerler, 

inançlar ve gelenekten hareketle kimlik inşa edilir (Bilgin, 2007, s. 218). 

Olayların tarihselleştirilmesi, tarihselleştirmeden beklenilen amaçlar esasında 

oluşmaktadır. Burada olayların nesnel değerlendirilmesi değil istenilen amaçlar 

doğrultusunda yorumlanması ve eğitim aracı olarak araçsallaştırılması söz 

konusudur. Tarih ideolojik işlev yüklenen bir aygıta dönüşmektedir. Ortak 

belleğin oluşturulması sürecinde önemli bir unsur olarak folklor ve folklorik 

kahramanlar önem kazanmaktadır. Toplum erkek ve kadın kahramanlar ve 

onların kahramanlıklarıyla ortak tarih inşa edip uzun vadede bunların didaktik 

unsurlar olarak yaygınlaştırabilmektedir. Ülkelerin siyasal gelişimlerinde bu 

çeşit uygulamaları görmek mümkündür. Maocu dönemde Çin Komünist Partisi 

(CCP) politik ve ideolojik nedenlerle gelenekler icat etmiş veya kendine mal 

etmiştir. 1962’de başlayan 1966’da sona eren, New Gushi hareketi ile yerel 

anlatı türü, sosyalist eğitim anlayışındaki ideolojik ihtiyaçlar esasında 

şekillendirilmiştir. Çin çalışmalarda, ideoloji ve halk edebiyatı ilişkisi, sahne 

sanatları ilişkisi Çin Cumhuriyeti’nden Çin Halk Cumhuriyeti’ne kadar olan 

farklı dönemlerde yaygın olarak izlenmiştir (Ziying, 2012, s. 260). 

a. Sovyetler Birliği Dönemi 

Politik ve ideolojik tavrın bir göstergesi olarak, Sovyetler Birliği dönemindeki 

milliyetler politikası çerçevesinde uygulanan kültür politikalarının bir uzantısı 

olan folklor ve dil politikaları muhtelif devirlerde değişik biçimlerde tezahür 
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etmiştir. Bu dönemde folklor ürünlerine etkisi iki şekilde olmuştur: 1. Uyarlama 

2. Harmonizasyon. Sovyetler Birliği’nin veya Stalin’in yaratmak istediği 

homosovieticus ait istendik değerler geleneksel Kırgız halk edebiyatı türlerinde 

işlenmiştir. Burada Lenin tarafından ortaya atılan ve Stalin tarafından uygulanan 

“şekil olarak millî, içerik olarak sosyalist” ilkesinden hareketle geleneksel 

biçimlerde yeni daha açık bir ifadeyle Sovyet modernizasyonuna ait unsurlar 

işlenerek geniş kitlelere bu değerler benimsetilmeye çalışılmıştır (Temur, 2011,  

s. 212). 

Moğol ve Mançuların egemenliği altına düşerek baskıya uğrayan, yurtları olan 

Talas, Ala Too ve Isık Köl yörelerinden Altay’lara sürülen Kırgız boylarının, 

Alp Manas önderliğinde başkaldırarak düşmanlarını yenmelerini ve yeniden 

eski yurtlarına dönmelerini konu alan Kırgız toplumunun konar-göçer yaşam 

biçiminin İslamiyet dönemine ait önemli bir sözlü anlatım unsuru olan Manas 

destanı (Türkmen, 1995, s. 3), Kırgız tarihinin farklı dönemlerinde, önemine 

istinaden politik bir malzeme olarak, Kırgız toplumuna etkinin bir aracı hâline 

dönüştürülmüştür. 

1930’lu yıllarda Stalinizm politikasının sosyal ve kültürel hayata etkisi 

Kırgızistan gibi birliğe bağlı cumhuriyetlerin hayatının her alanında açıkça 

hissedilmeye başlanmıştır. Kırgızların ekonomik hayatında birtakım 

değişiklikler gerçekleşmiştir. Buradaki konar-göçer Kırgızlar, yerleşik hayata 

geçmiş, kolektivizmle (kolhoz) çiftçilik endüstrisi içinde üretim faaliyetlerini 

gerçekleştirmişlerdir. Bu değişikliklere bağlı olarak halkın kültürel hayatında da 

köklü değişmeler yaşanmaya başlanmıştır (Temur, 2011, s. 103). 

1947 yılından itibaren zorunlu eğitim yedi yıla çıkarılmış, savaş döneminde 

basılamayan kitaplar yeniden neşredilmeye başlanmış, Kırgızca ders 

kitaplarının basımı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Buna karşın II. Dünya 

Savaşı sonrası Stalin döneminin idari buyurgan sisteminde denetimler sıklaşmış, 

halkın bir kısmında kapitalist, feodal aşiretçi düşüncenin yaygınlaştığı, aydın 

sınıfa burjuva kültürünün bulaştığı, komünistlik siyasetin anlaşılamadığı 

şeklinde birtakım gerekçe ve bahaneler altında baskı politikası izlenmiştir. Ünlü 

şair Moldo Kılıç’ın eserleri “Burjuva milliyetçiliği” olarak nitelenmiş, bunu 

araştıran T. Samançin, N. Bayciyev, Z. Bektenov gibi kimseler baskıya maruz 

kalmış, bilim adamları C. Şükürov, K. Sooronbayev, H. Karasayev işlerinden 

çıkarılmıştır. A. Tokombayev’in “Kanlı Yıllar” romanı, K. Malikov’un 

“Balbay” adlı şiiri aşırı derecede eleştirilerek bunların okunmasına dahi 

yasaklama getirilmiştir. 1951 yılında Parti ile Sovyet hükûmetinin ileri 

gelenlerinin talimatıyla millî destanlar eleştirilmeye başlanmış, Kırgız halkının 

manevi hayat kaynağı olan Manas Destanı “Halka karşı olan, dindarların, 

sömürgecilerin menfaatlerini gözleyen, savaş taraftarı” eser olarak 



Bağımsızlık Sonrası Kırgız Kimliğinin İnşaasında Manas ve  

Manas Destanı’nın Simgeselliği 

33 

yasaklanmıştır1. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İlimler Akademisi 

Bürosu’nun 21 Ocak 1952 yılındaki talimatnamesiyle Kırgız Şubesi, Kırgızların 

destanı Manas’ın araştırılmasına ilişkin olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği İlimler Akademisi Enstitüsü ve Yazarlar Birliği’nin temsilcilerinin 

katılımıyla bir bilimsel konferansın gerçekleştirilmesi için görevlendirilmiştir. 

Bu toplantıda, temel olarak dört bildiri başlığı belirlemiş ve tebliğ sunacaklar 

tayin edilmiştir. Prof.Dr. A. Yakubovskiy “Manas Destanı’nın Şekillenmesinin 

Tarihî Koşulları”, Prof.Dr. L. İ. Klimoviç, “Manas Destanı’nı Araştırma 

Sonuçları ve Görevleri”, Prof.Dr. A. K. Borovkov, “Manas Destanı’nın Millîlik 

Meselesi”, Ö. Cakişev, “Manas Destanı’nın Versiyonlarının Analizi” başlığında 

tebliğler hazırlamıştır2. 

Söz konusu konferans 6-10 Haziran 1952 tarihleri arasında Frunze (Bişkek) 

şehrinde tertip edilmiştir (Baygaziyev, 2010, s. 107). Konferans çalışmalarına 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İlimler Akademisi Kırgız Şubesi ile 

SSCB İlimler Akademisi Dil ve Edebiyat Bölümü başkanlık yapmıştır. 

Konferans çalışmalarına Kırgızistan, Moskova, Leningrad ile Sovyetler Birliği 

bünyesindeki cumhuriyetlerden bilim adamları, yazarlar ve parti çalışanlarından 

oluşan 400’den fazla kişi katılmıştır.  

                                                            
1http://students.com.kg/publ/taryh/uluu_ata_mekendik_sogushtan_kijinki_mezgildegi_

madanijat_1946_1964_zhzh/3-1-0-142 
2 Bu dönemde, dört ay boyunca ülkenin yazılı basınında Manas Destanı’na ilişkin 

hususi tartışmalar yapılmıştır. “Kızıl Kırgızstan”, “Sovetskaya Kırgıziya” gazeteleri 

başta olmak üzere diğer gazete ve dergilerde destanın millîlik diğer ifadeyle halkçı 

olduğuna dair meseleler Rusça ve Kırgızca olarak çeşitli ihtivada 25’ten fazla makale 

şeklinde yayımlanmıştır. Bu süreç 2 Şubat 1952 yılında “Sovetskaya Kirgiziya” ve 

“Kızıl Kırgızstan” gazetesinde yayımlanan G. Nurov’un “Büyük Gazavat Kitabı 

Hakkında” adlı makalesi ile başlamıştır. Bu tartışmaya A. Tokombayev 28 Mart 

1952’de Sovetskaya Kirgiziya ve Kızıl Kırgızstan gazetesinde “Kırgız Halkının 

Destanı Manas”la katılmıştır. Bununla beraber K. Bayalinov “Manas Destanı 

Hakkında” Kızıl Kırgızstan, 25 Mayıs 1952; “Kırgız Destanı Manas”, Sovetskaya 

Kirgiziya, 27 Mayıs 1952; T. Sıdıkbekov “Manas Destanının Millîliği Hakkında” 

Kızıl Kırgızstan ve Sovetskaya Kirgiziya, 29 Mayıs 1952; Ö. Cakişev “Manas 

Destanının Versiyonları Hakkında” Kızıl Kırgızstan 28 Mayıs 1952, Sovetskaya 

Kirgiziya 20 Mayıs 1952; C. Taştemirov “Dış İşgalcilere Karşı Kırgız Halkının 

Mücadelesi ile Manas Detanındaki İlişkiler”, Kızıl Kırgızstan 17 Mayıs 1952; B. 

Kerimcanova “Manas Destanının Millîliği Doğru Çözümlenmelidir”, Kızıl Kırgızstan, 

5 Haziran 1952; İ. Şerstuk “Manas Destanı’nın Millîliği Hakkında”, Sovetskaya 

Kirgiziya 18 Mart 1952, Kızıl Kırgızstan 19 Mart 1952; M. Bogdanova “Halk 

Karşıtlarından Manas Destanı’nı Temizleme”, Sovetskaya Kirgiziya, 18 Nisan 1952; 

“Manas Destanı’nın Millîliği Hakkında”, Kızıl Kırgızstan 11 Mayıs 1952; “Manas 

Destanı Hakkında”, Literaturnaya Gazeta 27 Mayıs 1952; V. Zimoglyad “Büyük 

Sefer, Halk Karşıtı Tepkisel Kitap”, Sovetskaya Kirgiziya 15 Mayıs 1952’deki 

makaleleri sayılabilir. 
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Konferansın temel konusunu Manas Destanı’nın “millîliği-halkçılığı” problemi 

oluşturmuştur. Konferansta, Prof.Dr. A. K. Borovkov sözlü anlatımlara sadece 

Marksçı-Leninci estetik anlayışla yaklaşılması gerektiğini, komünist bakış 

açısıyla eğitimin taleplerine uygun davranılması hâlinde kültürel mirasın doğru 

çözümlenebileceğini ifade etmiştir. Başka yaklaşım ve uygulamaların kesinlikle 

geçmişi idealleştirmeye yol açacağını bildirmekle birlikte Kırgız Destanı’nda 

millîlik-halkçılık meselelerinde kuşkusuz birtakım zorlukların olduğunu ileri 

sürmüştür. A. Davletkeldiyev bildirisinde, destanın öyküsel hattındaki olaylar 

sistemini kısaca hatırlatarak, destanda Panislamist, Pantürkist, milliyetçi ve 

işgalci fikirlerinin yer aldığını, halka karşı tepkisel fikirlere denk gelindiğini 

belirtir. Konuşmanın ispatı olarak da destanın içerisinde geçen Cakıp’ın Rüyası 

(Rüyada, “Çocuğun dünyayı ele geçiren bahadır olacaktır” şeklindeki yorum) 

bütün dünyayı işgal etme arzusunda olmak biçiminde anlamlandırılır. A. 

Davletkeldiyev bununla birlikte destanın versiyonları arasındaki farkı vurgular 

ve Sagımbay’ın versiyonunu reaksiyonel sayarak, onda Manas’ın Altay’dan 

Kırgız yeri Ala Too’ya gelişini, Kalmakların Kırgızları işgal etmesiyle 

ilişkilendirip Kırgız yerinin işgalcilerden kurtarılması döneminde Manas’ın 

halkının yaşadığı yerleri, şehirleri talan edişinin tasvir edilmesi ile özgürlük 

fikrini, telef ve harap olarak dağılan halkın birliğini sağlama yönündeki 

olayların Manasçı’ nın söylemlerindeki işgalciliği yansıttığını belirtir. Benzer 

şekilde Ö. Cakişev de konuşmasında reaksiyonel ve demokratik karşıtlığından 

hareketle Sagımbay’ın versiyonunu Panislamist, Pantürkist nitelikte öğütler 

verdiğini, Manas’ın görüntüsünün işgalci ve İslam için mücadele eden 

kahraman olarak verilmeye gayret edildiğini söyler. Bu kapsamda 

derlemelerden bazılarının yanlış olduğu belirterek reaksiyonel tutumun, halk 

karşıtlığının ve sınıfsal göstergelerin Manas Destanı’ndan temizlenmesi, temel 

öyküsel hattın bütün ileri demokratik işaretleri ile eski hâline getirmesinin 

mümkün olduğu sonucuna varır. Konuşmasının sonunda temiz, ilavesiz, gerçek 

halk versiyonunu bulmak gerektiği fikrini ileri sürdüğünü hatırlatarak bu tür 

versiyonun kesinlikle kabul edilemeyeceği, destandaki temel halkçı, demokratik 

yönleri bulma, ortaya koymak için eldeki versiyonların dikkatli araştırmaya tabi 

tutulması ve yenilerinin de kayıt altına alınması gerektiğini belirtir. 1 Ağustos 

1952 tarihinde SSCB İlimler Akademisi Bürosunun toplantısında Manas 

Destanı’na ithafen bilimsel konferansın sonuçları Dil, Edebiyat ve Tarih 

Enstitüsüne yardımcı olma meselesi müzakere edilmiş, Dil, Edebiyat ve Tarih 

Enstitüsü bünyesinde sözlü sanat yapıtlarını araştıran sektörün teşkil 

edilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır3.  

                                                            
3http://tamgasoft.kg/dict/index.php?page=sh_word&dic_id=35&word=%D0%9A%D0

%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98

%D0%AF 
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Kırgız literatürünün ders kitapları oluşturulmaya başlanmasından itibaren 

Manas Destanı’nın bazı kısımları politik sosyalizasyon sürecinde genç 

kuşaklara eğitim vermede seçilmiş bölümlerin sunulması ile araç olarak 

kullanılmıştır. Millî Eğitim kitaplarında ilk defa 1939 yılında 6. sınıflar için 

basılan “19 Yüzyıl Edebiyatı Okuma Kitabı”nda, “Kökötöy’ün Ölü Yemeği” 

kısmına yer verilmiştir. K. Orozaliyev ile U. Abdukaimov’un Ortaokul 7. sınıf 

öğrencileri için hazırladığı 1939’da basılan “Edebiyat Okuma Kitabı”nda 

“Manas’ın Tat-Tepeden Bakışı”, “At Tüyü” bölümlerinden bazı kısımlar yer 

almıştır. Her iki okuma kitabında da destana ilişkin ek materyaller verilmemiş, 

parçalar soru ve ödevler ile perçinleştirilmemiştir. Z. Bektenov, T. Bayciyev, 

1949 yılında folklorik ilk okuma kitabını hazırlamış eserde, destanın anlamı, 

derlenmesi, destancılar, bunların rüyaları hakkında bilgi verilmiştir. Bundan 

sonraki farklı dönemlerde de ders kitaplarında Manas Destanı’na yer verilmiştir. 

Bunlardan C. Taştemirov ve S. Musayev tarafından 1952 yılında 8-9. sınıflar 

için hazırlanan okuma kitabını, S. Musayev, C. Taştemirov tarafından 1972 

yılında 8. sınıflar için hazırlanan ders kitabını, 1979 yılında A. Mambetaliyev, 

T. Samançin tarafından 8. sınıflar için hazırlanan yardımcı ders kitabı 

mahiyetindeki okuma kitabını ve 1989 yılında Kırgız Dili ve Edebiyatının 

programında 5’ten 11. sınıfa kadarki sınıflar için hazırlanan okuma kitaplarını 

saymak mümkündür (Boronov, 1995, s. 143). 

b. Bağımsızlık Dönemi 

Manas, Kırgız kültürünün kadim dönemlerdeki izlerini temsil eden önemli bir 

simgedir. Bu simge aynı zamanda Kırgız Devleti için eskinin görkemini 

yansıtan politik bir figürdür. Bağımsız Kırgız Devleti’nin inşa edilmesinde ve 

toplumun tarihsel kökeninin görkemine atıf yapılmasında bu simgenin önemi 

daha da artmaktadır. Bu kapsamda Manas toplumun geçmişten günümüze 

sürekliliğini sağlayan, sosyal uyum ve kolektif kimliği vurgulayan ve özel bir 

sosyal içerikte politik sosyalleşmeyi sağlayan bir araca dönüşmektedir.  

Akayev, 1990 yılı Kırgızistan’ın cumhurbaşkanı olarak göreve başlar başlamaz 

Manas Destanı’nın yalnızca Kırgız halkı arasında değil, eski Sovyetler Birliği 

içinde dost halklar arasında önemli olduğunu, bu kapsamda uluslararası arenada 

layık olduğu konuma yükseltmek amacıyla gerekli tedbir ve çalışmaların 

yürütülmesi ve kabul edilmesi için manevi olarak kendini hazır hissettiğini ifade 

ederek faaliyete başlamıştır (Akayev, 2004, s. 84). 

1995 yılında destana ilişkin Orazbakov ve Karalayev’in varyantları ile ilgili 

yapılan akademik çalışmalar yayımlanmıştır. Söz konusu eser baskıları 1970 ve 

1980’lerde yapılan baskılardan daha iyi olarak kabul edilmiştir. Artık tam metin 

olarak basılma imkânı olmuş, önceki baskılardaki bazı eksiklikler bu yeni 

baskıda tamamlanmıştır (Temur, 2012, s. 69). Yeniden kimlik inşasında, Sovyet 

Dönemi izlerini taşıdığı için sokak adlarının değiştirilmesi sürecinde kaldırılan 
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çarlık ve sosyalist döneme ilişkin adlar yerine, Kırgız milliyetçiliğini yansıtan, 

Kırgız halk kahramanlarının Baytık Baatır, Manas ve Kurmancan Datka gibi 

adları tercih edilmiştir. Bunun yanı sıra bu adlandırmada, Kırgızların tanınmış 

destanlarını söyleyen kişilerin (Manasçıların) adlarının da sokak 

adlandırılmasında tercih edilmiş olduğu görülmektedir (Ayhan, 2013, s. 39). 

Akayev’in Manas hakkındaki düşüncelerini, 26 Haziran 1992 tarihinde Manas 

Destanı’nın 1000. yıldönümüne ilişkin hazırlıkların ve çalışmaların başlatılması 

yönündeki 8 maddelik talimatnamesiyle hayata geçirilmeye başlanmıştır 

(Kazıbayev, 2003, s. 10). Yayımlanan talimatnamenin başında Manas 

Destanı’nın 1000. yıllığının düzenlenmesinin toplumsal gerekliliği ve siyasal 

anlamı üzerinde durulmakla birlikte birinci maddede Manas Destanı’nın 1000. 

yıllığının tarihinin belirlenmesi gelir: Manas Destanı’nın 1000. yıldönümü 

bağımsız Kırgız Devleti’nin yeni tarihindeki toplumsal gereklilik ve siyasi 

anlamı büyük olay olarak ele alınarak 1995 yılı Kırgız halkının kahramanlık 

destanı Manas’ın 1000. yıldönümü olarak ülke genelinde bayram olarak kabul 

edilmiştir (Bakçiyev, 2013, ss. 217-218). Bununla beraber 1995 yılındaki 

kutlamalar esasında Bişkek yakınlarında etnografik Manas köyü kompleksi, 

Talas bölgesinde Manas Orda anıtkabri inşa edilmiştir (Kazıbayev, 2003, s. 20; 

Osmonov, 2012, s. 573). Bu kapsamda 1995 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi kurulmuştur.  

8 Nisan 1995 tarihinde “…Manas’ın kutsal ruhu önünde arınma” adlı Manas 

deklarasyonu ilan edilir. Deklarasyona Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar 

Akayev, bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum örgütü ve sendika temsilcileri, 

emeği geçenler arasında A. Cumagulov, C. İbraimov, O. İbraimov, C. 

Aytmatov, A. Matubraimov, D. Üsönov, K. Kenenbayeva, K. İsakov, T. 

Koyçuyev, T. Kasımov, Ş. Şarşeyev, A. Asankanov, C. Çınayev, A. 

Toktosartov, T. Usubaliyev, T. Koşoyev, S. Begaliyev, M. Mamakeyev, E. 

Abakirov, B. Oruzbayeva, K. Kaçkeyev, K. Moldobasanov, C. Mavlyanov, Z. 

Camaşev, S. Eraliyev. K. Taşiyev ve Kimsanbay Acı gibi kimseler imzalar. 

Deklarasyonda Manas eskiden yaşamış gerçek şahsiyet yüce insan olarak 

belirtilir. Onun ruhu kutsal ruh olarak değerlendirilirken Manas tarihini beyan 

eden Manas Destanı millî düşüncenin özü olarak ele alınır (Bakçiyev, 2013,     

s. 220). 

Kutlamalar kapsamında, 26-28 Ağustos 1995 tarihinde otuz ülkenin katılımıyla 

Uluslararası Manas Destanı ve Dünya Halklarının Epik Mirasları Sempozyumu 

gerçekleştirildi. Sempozyum, “Tarihî ve etnografik kaynak olarak Manas 

Destanı, Êtnik kültürel ilişkilerin merkezî Asya halklarının epik yapıtlarında 

aksettirilmesi, Dünya halklarının epik miraslarının şiirselliği ve dil problemleri, 

Manas Destanı versiyonlarının ve metinlerinin öğretilmesi, Manas Destanı 

Kırgızların sosyal-siyasal düşüncesi, Manas Destanı ve sanat” adlı altı ana 

başlık altında yapılmıştır. Toplantıdaki konuşmasında Kırgız Cumhuriyeti 
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Cumhurbaşkanı Akayev, yedi sayısının kutsiyetine binaen Manas Destanı 

esasında yedi ders, yedi öğüt üzerinde durur. “Tarihimizde ikinci defa bağımsız 

bir devlet kurup güçlü ve müreffeh geleceğimize olan gayretlerimiz için yüce 

Manas atamızın kutsal ruhu razı olması, halkımızdan birlik, yerimizden huzur 

ve hayatımızdan güzellikler eksik olmasın” diyerek konuşmasını bitirir. 

Gerçekten de bu 7 nasihat toplumun her üyesi, her etnik zümre için örnek teşkil 

edecek olan nasihat olarak ifade edilir. Kırgızistan’ın asli unsuru olan ve söz 

konusu destanı oluşturan ulus olarak Manas’ın yedi nasihatini öneren konsept 

Kırgızlar için derin anlam ifade etmektedir (Bakçiyev, 2013, s. 222). Akayev bu 

öğütleri “Bence Kırgız halkı için Manas’ın anlamı kutsal İncil’in Hristiyan 

dünyası, Batı medeniyeti nasıl bir anlamı varsa ayni şekildedir demek abartma 

olmaz… Kırgızlar’da yedi sayısı kutsaldır. Manas öldükten yedi gün sonra 

herkes hareket atmıştır. Yedi gün hareket olmamıştır. Atalarımızın âdetine saygı 

gösterirsek, Manas’ın yedi nasihatinden bahsettim eğer bunları kalbimizde her 

zaman saklarsak o zaman bizi büyük bir istikbal beklemektedir” (Akayev, 1995,  

ss. 19-27). “Müslümanlar kendi beş farzını nasıl kutsal tutuyorsa, biz de onlara 

(nasihatlere) sıkıca tutunsak, o zaman bizim geleceğimiz de engin olur diye 

düşünüyorum” şeklinde ifade edilmekte ve ortaya konulan bu yedi öğüdü 

kutsallaştırarak devlet ideolojisine dönüştürülmektedir (İsakov, 1997, s. 4) diye 

belirtir. Manas’ın farklı resimlerinin kamu kuruluşlarının duvarlarında 

görülmesinin sıklaştığı bu dönem, mitsel kahramanının aynı zamanda ulusal bir 

kurucu ataya dönüştüğü dönemdir. Bu dönem, ülkenin farklı bölgelerine 

kahraman heykellerinin - Celal Abad’a Kurmanbek, Kara Balta’ ya Cayıl Batır, 

Oş Kurmancan Datka -, dikildiği görülmektedir.  

2007 yılında Turan-Altay Künel Sosyal Fonu, Kırgızistan için manifesto 

niteliğinde, “Künel” adlı “Yeniden yapılanma programı” yayımlanmıştır. 

Programda, millî ideolojinin taslağı teklif edilmiş, taslakta millî ideolojinin 

genel ilkeleri olarak ideolojik ve ekonomik programlar belirlenmiştir. Taslakta, 

1. Millî dil 2. Millî tarih 3. Millî dünya görüşü 4. Millî tıp 5. Millî sanat 6. Millî 

müzik ve folklor 7. Manasçılık 8. Göçmen uygarlığının mirasçılığı 9. Basın 

yayın işleri 10. Er Manas adında akademi kurulması başlıkları yer almıştır. 

Çalışmada Kırgız toplumunun yeniden yapılanması sürecinde politikalar ortaya 

konulmuş, ülkenin genel siyaseti iki esasta değerlendirilmiştir. Bunların 

“Kırgızistan’ın millî ideolojisi”, “Kırgızistan vatandaşlarının edep ahlak 

kodları” olduğu belirtilmiştir (İsakov, 2007, ss. 29-30). 

6 Nisan 2010 tarihindeki siyasi olaylardan sonra Kırgızistan’da yeni siyasi 

yönetim hâkim olmuştur. Halkın talebi uyarınca Kırgızistan Cumhuriyeti Millet 

Meclisi 9 Haziran 2011 tarihinde “Manas Destanı Hakkında” kanunu kabul 

etmiş ve 28 Haziran 2011 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva 

tarafından imzalanmıştır. Kırgızistan Cumhuriyeti hükûmetinin 31 Ocak 2012 

tarih ve 67 numaralı kararıyla “Manas Destanı’nı muhafaza etme, araştırma ve 
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yayma” talimatnamesi yayımlanmıştır. 2012-2017 yılları arasında millî 

programın faaliyetlerini hayata geçirmek amacıyla Kırgızistan Millî Eğitim 

Bakanlığı himayesinde okullardaki öğrenciler arasında Manas Destanı ile ilgili 

olarak olimpiyatlar düzenlenmiştir4.  

Atambayev’in Kırgızistan halkının tarihî ve kültürel miraslarının okutulması ve 

öğretilmesinin derinleştirilmesi ve vatandaşlık bilincinin şekillendirilmesiyle 

ilgili tedbirlerin “Kırgızstandın elinin tarıhıy cana madaniy murastarın okup-

üyrönüü terengdetüü cana carandık atuulduktu kalıptandıruu boyunca çaralar 

cönündö” alınmasına ilişkin 27 Ocak 2012 tarihli talimatnamesinden sonra 

2012-2013 eğitim öğretim yılında “Manasşinaslık” (Manastanuu) dersi lise ve 

dengi okullar ile ön lisans ve lisans düzeyindeki yüksekokullarının müfredatına 

girmiştir. Bu tarihten önce 1990 yılında ilk defa İ. Arabayev Kırgız Devlet 

Üniversitesi’nde “Manastaanuu” dersi okutulmaya başlanmıştır (Aşırova, 2013,  

s. 3). 

Manastaanuu ders programı 9 konu şeklinde oluşturulmuştur: 

1. Ders: Manastaanuu dersine giriş; Kırgız halkının ulu mirası Manas 

Destanı; Manas Destanı’nın ortaya çıkışı ve tarihî dönemler 

2. Ders: Manas Destanı’nı araştırma, toplama ve kayıt altına alma işleri; 

Manas Destanı’nın yabancı dillere çevrilmesi; Manasçılar  

3. Ders: Meşhur Manasçı Sagımbay Orozbakov; XX. Asrın bilgesi 

Sayakbay Karalayev 

4. Ders: Manas Destanı’nda özgün olaylar 

5. Ders: Semetey Destanı’nda iç düşmanlar; Seytek trilojisinin üçüncü 

kısmı 

6. Ders: Vatan savunması kutsal görev; Manas Destanı maddi ve manevi 

kültürün ansiklopedisi 

7. Ders: Sanatın diğer alanlarında Manas Destanı 

8. Ders: Manas Destanı metinlerinde Kırgız devletçiliği 

9. Ders: Manas Destanı’nın halkın manevi hayatındaki tarihî yeri ve 

bugünkü anlamı; Manas Destanı’nın 1000. yıldönümü ve kabul edilen 

7 nasihat (Aşırova, 2013, s. 4). 

Bu dönem aynı zamanda politik sosyalizasyon aracı olarak Manastaanuu 

(Manasşinaslık) ders kitaplarının yayımlandığı dönemdir. Baygaziyev, 2010 

yılında ilk defa “Manastaanuu” adlı ders kitabını yazmış ve bu kitap 

yüksekokullara tavsiye etmiştir. Manastanuu dersi çocukların ve gençlerin 

Kırgız mirası ile tanışmasına ve onların Manas ruhu ile beslenip yetişmesine 

önemli imkân sağladığı belirtilmektedir (Musayeva, 2012). 2012 yılında Manas 

                                                            
4http://edu.gov.kg/kg/--/novosti/562-manas-jeposu-bojuncha-mektep-okuuchularynyn 

arasynda-tkrlch-respublikalyk-olimpiadanyn-tkrlsh-bojuncha-maalymat.html 
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Destanı’nın okullarda ve yüksekokullarda okutulmasıyla ilgili talimatname 

esasında ders materyallerini geliştirilmiş ve bu içerik Kırgızistan Cumhuriyeti 

Bilim Millî Eğitim Bakanlığı Yönetim Kurulunda kabul edilmiştir. 

Baygaziyev’in “Manastanuu” dersi için hazırladığı 7 kitap şunlardır: 

1. Manas Destanı’nda Çocuğu Özgür Eğitme Felsefesi, Bişkek, 2012.  

2. Manas Destanı: Tarihî Zihniyete, Antimankurt Ruha ve Yurttaşlığa Göre 

Eğitim, Bişkek, 2012. 

3. Manas’ın Anne-Baba Hakkında Etnopedagojik Öğüdü, Bişkek, 2012. 

4. Çocuk Manas’ın İnsan Olarak Şekillenmesinde Çalışma Eğitiminin Yeri, 

Bişkek, 2012. 

5. Manas Destanı’nda Zanaat-Bilim Eğitimi, Bişkek 2012.  

6. Manas Destanı’nda Birlik, Dostluk, Uzlaşma Hakkındaki Büyük Fikirleri-

Bugünkü Vatandaşlık Eğitimin Direği, Bişkek, 2012.  

7. Ulu Manas-Ulusun Direği, Bişkek, 2012. 

2012 yılındaki talimatname esasında Abakirov, Baysabayev, Medetov, (2014) 

tarafından Yusuf Balasagun Kırgız Millî Üniversitesi Manastanuu Bölümünde 

uygulanan Manastanuu ders programında destan; “Hacmi, ideolojik sanatsal 

özellikleri, halkın hayatı, tarihi, kahramanlık olayları en ince ayrıntısına kadar 

işlenen sanatsal manevi abidedir. Manas, Kırgız halkının manevi, kültürel 

mirası, Kırgız tarihi, şeceresi, millî ideolojisi, Kırgız hayatının ansiklopedisidir” 

şeklinde ifade edilmiştir. 

Söz konusu programda, Manastanuu dersinin okutulmasındaki amaç, 

öğrencilerin vatanı ve milletini canı gönülden sevmesi, diğer uluslar ile birlik ve 

dirlik içinde yaşaması, yurttaşlık bilinciyle yetişmesi, halkımızın gelenek, 

görenek, örf, âdetlerini, ahlaki değerlerini özümsemesidir. Belki de en önemlisi 

insani değerleri özümseyen, demokratik bilinci benimseyen, büyüğe saygı 

gösteren, küçüğü seven, imanlı ve ahlaklı, insancıl, onurlu insanların 

şekillenmesine yardımcı olmaktır. Bunların kalbinde Manas’ın vatanseverlik 

ruhunu uyandırma ve benimseme, imanlı neferlerin yetişmesini sağlama olarak 

belirtilmiştir (Abakirov, Baysabayev ve Medetov, 2014, s. 4).  

Aynı müfredatta ders içerikleri 12 konu olarak belirlenmiştir: 

1. Manas Destanı ve Kırgız Devleti 

2. Manas Destanı, epik (destansı) büyük miras 

3. Manas Destanı’nın ortaya çıkışı ve iz bırakan tarihî dönemler 

4. Manas Destanı’nı araştırma tarihi 

5. Manasçılar ve Manas Destanı’nın versiyonları 
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6. Manas Destanı’nın halktan sözlü olarak toplanması, neşredilmesi ve tercüme 

çalışmaları 

7. Manas Destanı’nın hikâyesi ve fikri sanatsal özellikleri 

8. Manas Destanı’nın görüntü sistemi 

9. Semetey hikâyesi, fikri ve başkahramanları 

10.  Seytek Destanı’nın hikâyesi 

11.  Manas Destanı ve Kırgız sanatı 

12.  Manas Destanı ve ideoloji 

Kırgızistan için önemli bir eğitim kurumu olan, İ. Arabayev Kırgız Devlet 

Üniversitesi Manastaanuu Enstitüsü Manastaanuu, Kültüroloji Bölümü 

Manastaanuu ders programı ise T. Turgunaliyev, S. Baygaziyev, C. 

Orozobekova, C. Sadıkbek Kızı tarafından hazırlanmıştır, bu programda teorik 

dersler ve pratik dersler ayrımı yapılmıştır. Programda  

Teorik dersler: 

1. Ders: Kırgız halkının ve insanoğlunun eskimez mirası Manas Destanı 

2. Ders: Manas Destanı’nı kayıt altına alma, toplama ve araştırma tarihi 

3. Ders: Manas Destanı’ndaki temel millî düşünce ve fikirler 

4. Ders: Manas Destanı etrafındaki ideolojik mücadele 

5. Ders: Manas Destanı’nın iç yapısı ve temeli 

6. Ders: Manas Destanı’nın şiir sanatı 

7. Ders: Manas ve manasçılık hüneri 

8. Ders: Manas Destanı baskıları ve tercümeleri 

9. Ders: Manas Destanı’nda devletçilik ve yurtseverlik düşünleri 

10. Ders: Manas Destanı’nda Kırgız uygarlığının yansımaları 

11. Ders: Manas Destanı tarihî gerçeklik ve özgün olayların dönemi 

12. Ders: Eski Kırgız toplumunun ve devletinin demokratik temelleri 

13. Ders: Manas Destanı’nda Kırgız halkının felsefi dünya tanımı 

14. Ders: Manas Destanı’nın güzel sanat ve diğer alanlardaki yansıması 

15. Ders: Manas Destanı Kırgız halkının etnografik doğasının kaynağı 

16. Ders: Manas Destanı’nda talim terbiye fikirleri olarak şekillenmiştir 

(Turgunaliyev, Baygaziyev ve Orozobekova, 2012, ss. 10-25). 

Pratik dersler: 

1. Konu: Sözlü halk yapıtlarının manevi anlamı 

2. Konu: Manasçılık hüneri ve Manasçıların okulu 

3. Konu: Manas üçlüsünün kanon hikâyesi 

4. Konu: Manas Destanı güzel sanatların diğer alanlarında 
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5. Konu: Manas Destanı’nın şiir sanatı 

6. Konu: Manas millî ideolojinin kaynağı 

7. Konu: Manas Destanı’ndaki ahlaki haysiyetler olarak oluşturulmuştur 

(Turgunaliyev, Baygaziyev ve Orozobekova, 2012, ss. 26-30). 

Kırgızistan Eğitim Bakanlığının belirlediği çerçeve esasında oluşturularak 

hazırlanan ders programları üniversitelerde farklılık göstermektedir. Kırgız 

Ekonomi Üniversitesi Devlet ve Resmî Diller Bölümü, Manastaanuu ders 

programı: 

1. Ders: Manastaanuu dersine giriş; Kırgız halkının ulu mirası Manas 

Destanı; Manas Destanı’nın ortaya çıkışı ve tarihî dönemler. 

2. Ders: Manas Destanı’nı araştırma, toplama ve kayıt altına alma işleri; 

Manas Destanı’nın yabancı dillere çevrilmesi; Manasçılar.  

3. Ders: Meşhur Manasçı Sagımbay Orozbakov; XX. asrın bilgesi 

Sayakbay Karalayev. 

4. Ders: Manas Destanı’nda özgün olaylar 

5. Ders: Semetey destanında iç düşmalar; Seytek trilojisinin üçüncü 

kısmı 

6. Ders: Vatan savunması kutsal görev; Manas Destanı maddi ve manevi 

kültürün ansiklopedisi 

7. Ders: Sanatın diğer alanlarında Manas Destanı 

8. Ders: Manas Destanı metinlerinde Kırgız devletçiliği 

9. Ders: Manas Destanı’nın halkın manevi hayatındaki tarihî yeri ve 

bugünkü anlamı; Manas Destanı’nın 1000. yıldönümü ve kabul edilen 

7 nasihat olarak görülmektedir (Aşırova, 2013, s. 4). 

Ders içerikleri incelendiğinde, oluşturulan programlarda, Kırgız Devleti’nin 

başlangıcı olarak Manas Destanı’na ilişkin üç kategoride değerlendirme 

yapılmıştır. Bunlardan birincisini destanda devlet alametlerini yansıtan tarihî 

etnografik kaynaklar oluşturmaktadır. Burada, devletin sembolleri ve nitelikleri; 

diplomatik görevin gösterilmesi, devlet ve ideoloji, Kırgız halkının tarihinde 

dönüm noktaları; Manas Destanı’nda iz bırakan tarihî bazı hadiseler; Kırgız 

tarihinin anlatılması yer almaktadır. 

İkinci kategoride ise sözlü edebiyat ve Manas’ın bu edebiyat içindeki yeri 

değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Manas Destanı’nın ortaya çıkışı, Orhun-

Yenisey dönemi ile ilişkisi olduğuna dair bilimsel fikirler ve düşünceler, göçebe 

hayat ve kolektif ekonomik yapıyla bağlantılı olarak sözlü edebiyatın Kırgız 

halkı için önemi verilir; Halk yapıtlarında Manasçıların yeri, Manasçıların 

karakterleri ve düş görme geleneği; Manas’ı meslek edinme ve söyleme 

geleneği, Manasçı ozanların Manas’ı söylerkenki sanatsal becerileri; destanın 

özlü bölümleri; olayların epik çerçevede geniş olarak aksettirilmesi; bunların 

toplumsal, felsefi anlamı; destanın ideolojik sanatsal zenginliği ve derin içeriği, 



Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 42 

epik gerçekliği; destandaki bağımsızlık, özgürlük ve insanlık fikirleri, destanın 

sanatsal özellikleri; Manas, epik yapıtların klasik örneği olduğu, destanın 

sanatsal şiirsellik araçları, şiir yapısını değerlendirilmiştir. 

Üçüncü kategori ise Manastanuu biliminin şekillenmesi ve gelişimini 

kapsamaktadır. Destanın araştırılması, basılması çalışmalarında bulunan önemli 

Kırgız bilim adamları ve onların araştırma çalışmaları; Manas Destanı’nın 

yabancı milletler tarafından araştırılması; Manas Destanı ile ilgili olarak 

Türkiye’deki bilim adamlarının çalışmaları; destanın İngiltere, Fransa ve Çin 

gibi ülkelerdeki bilim adamlarınca araştırılması ve çalışmalar yapılmasına yer 

verilmiştir. 

Bu derslerde temel olarak ortaya konulan ve işlenmek istenen, Kırgız 

Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Akayev tarafından çalışması başlatılmış ve 

Kırgızistan geneline yayılmış, Manas Destanı’ndan alınan Manas’ın Yedi 

Öğüdü olarak ifade edilen nasihat ve fikirlerdir. Bu yedi öğüdün ortaya 

konulması, halkın vatandaşlık, millî onur ve gururunu uyandırmayı amaç 

edinmiştir (http://tyup.net/publ/kyrgyzstandyn_taryhy/manastyn_zheti_osujaty/ 

5-1-0-899). 

1. Milletin ve vatanın bütünlüğü,  

2. Halk arasında birlik, dostluk ve iş birliği, 

3. Millî onur ve vatandaşlık vicdanı, 

4. Yorulmaz bir çalışma, yüksek zanaat-eğitim ile güçlü devlete ulaşma, 

5. İnsancılık, alicenap, affedicilik, 

6. Tabiat ile iyi ilişki içinde olma,  

7. Kırgız Devleti’nin sağlamlaştırılması ve onun göz bebeği gibi 

muhafaza edilmesi (İsakov, 1997, ss. 7-102). 

Söz konusu yedi nasihate ilişkin bilgilere orta okul ders müfredatında da 

rastlanmaktadır. 5-11 sınıflar için hazırlanan Ahlak (Adep) dersi ile Kırgız Dili 

ve Edebiyatı dersi Manas Destanı’na ilişkin malumatların yer aldığı temel 

derslerdendir. Özellikle 5. sınıf öğrencilerin Ahlak dersi müfredatında 

“Manas’ın yedi nasihati: Milletler arası birlik, dostluk ve iş birliği” adlı konu 

işlenmektedir. Burada milletin tanımı yapılmış ve millet, kendine ait dili, tarihi 

geçmişi, kültürü, gelenek ve görenekleri olan halk olarak tarif edilmiştir. Birlik 

ve uzlaşı ise iki insanın, iki ailenin, iki köyün, iki şehrin, iki ülkenin ve iki 

halkın arasındaki görüş birliği, beraberlik, halisane ilişki olarak tarif edilmiştir. 

Milletler arası birlik ve iş birliği ise bir veya birkaç millet ortasındaki birlik, 

dostluk ilişkisi, anlayış, kültürel ve ekonomik ilişkiler ve eşit hakları esas alan 

hayat beklentisi olarak tarif edilmiştir. Bunun ders konusu olarak ele alınma 

gerekçesi:  



Bağımsızlık Sonrası Kırgız Kimliğinin İnşaasında Manas ve  

Manas Destanı’nın Simgeselliği 

43 

Devlet bütünlüğünün muhafaza edilmesi için ülkede yaşayan milletler 

arasında yoldaşlık ve dostluk ilişkilerinin gerçek ve güven verici şekilde 

hayat sürmesidir. Dolayısıyla insanlar millet özelliklerine bakılmaksızın 

ülke içinde ve dünya insan hakları nazarında eşit haklara sahiptir. 

Milletlerin ortasında faaliyet ilişkileri, buna kültürel alakalar, ekonomik 

ilişkiler, bazı dönemlerde iki taraflı dostluk iş birliği anlaşmalarının 

kurulması da mümkündür. Devlet, ülke içindeki milletler arasında 

yaşanan uzlaşmazlıklardan dolayı ayakta kalamaz. Her zaman çatışma 

ortamında yaşamak mümkün değildir. Bu bağlamda iki taraflı dostluk 

ilişkilerinin sağlanmasında kendi katkını ortaya koyar. Örneğin 1990 ve 

Haziran 2010’da Kırgızistan’ın Oş bölgesinde meydana gelen Kırgız-

Özbek ulusları arasında kötü niyetli insanların tetiklemesiyle çıkan 

kavgada yüzlerce günahsız insan hayatını kaybetmiş ve yaralanmış olması 

ülkede milletler arasındaki birlik ve uzlaşının önemini alenen ortaya 

koymaktadır (Karmışakov, 2012, ss. 43-44). 

10. sınıf öğrencilerinin Ahlak dersi müfredatında “Manas Destanı halkın genel 

akıl öğretisi” adlı konu işlenmektedir.  

Manas Destanı Kırgız halkının genel dünya tanımına ilişkin, zihniyet, 

bilincinin doruk noktasıdır. Destan insanoğlunun geneline dair değerlerin 

bayraktarlığını yapar. Ç. Valihanov’un destanla ilgili düşüncelerine yer 

verilir. Kırgız halkının hayat ansiklopedisi olarak tarif edilir. Burada ata 

yurt, onur, ata mirası, edep ahlak, iman, inanç, gelenek, görenek, örf ve 

âdetlerin halk değerlerine atıfta bulunulur. Manas’taki kutsallıklar 

üzerinde durulur. Bu manada halkın birliği, vatanın bütünlüğü ve 

halkların dostluğu kutsal sayılır. İnsan onuru ve şerefi, sorumluluk ile 

görevi, andı ile sözü kutsaldır. İnsanın ruhu ile değeri, halkın âdet ile 

geleneği uludur. Manas’ta halkın geleceği için, torunlar için layık miras 

bırakmak fikri değerlidir. Ailenin birliği, uyumu, saf sevgisi, temiz 

kalpliliği, inancı, mutlu hayatı, önderlik vasıflı düşünceler yer eder. 

Manas’ın öğrenilmesi ve bilinmesi genel insanoğlunun hayatının amacı 

ve anlamını okuyup öğrenmekle eş değerdir (Karmışakov, 2012, ss. 41-

42) denilir. 

7. sınıf öğrencilerinin Ahlak dersi müfredatında Manas Destanı ile ilgili olarak 

“Manas’ı Kırgız yüceltmiş, Kırgız’ı Manas korumuş”, “Manas’ın yedi nasihati: 

Yorulmaz bir çalışma, yüksek zanaat-bilim ile güçlü devlete ulaşma”, 

“Manas’ın yedi nasihati: Millet ve vatanın bütünlüğü, bir yakadan baş, bir 

yerden el çıkaran iç birliği”, Manas’ın yedi nasihati: İnsancılık, alicenap, 

affedicilik”, Manas’ın yedi nasihati: Tabiat ile tatlı ilişki içinde olma” adlı 

konular işlenmiştir (Karmışakov, 2013a). 
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Değerlendirme  

Kırgızistan’da Manas’ın folklorik bir kahramandan, devletin ideolojisinin 

oluşturulmasında simgesel bir kurucu ata rolünü üstlendiği görülmektedir. Bu 

dönemde toplumun benimsediği bir kahraman tarihselliğinden bağımsız olarak 

yeniden inşa edilerek araçsallaştırıldığı görülmektedir. Kültürün siyasi iktidarla 

olan ilişkisi farklı “uruu”lar ve “uruk”lardan mürekkep bir toplumsal yapı içinde 

bütünleştirici bir unsur üzerine yoğunlaşması söz konusudur. Bu bütünleşmeyi 

sağlayacak temel kişilik olarak Manas görülmüştür. Bir topluluğa ilişkin olarak 

ortak belleğin inşasında ve bu belleğin oluşturduğu kahramanlar istendik 

davranışları ortaya çıkarmada etkiyi artırmaktadır. Politik alanda kahramanlara 

özellikler atfetme ve bu özellikler ile kahramanları tanımlama veya dönüştürme 

didaktik parasallaştırmayı ortaya çıkarmaktadır. Bu süreç mitsel bir kahramanın 

politik sosyalizasyonda önemli bir ajana dönüşmesidir.  

Yeni bağımsızlığını kazanan Kırgız Devleti’nin kimlik inşa sürecinde Manas ve 

Manas Destanı ile ilgili çalışmalar önemli bir enstrüman olarak görülmüştür. 

Bağımsızlık döneminin ilk üç yılı ulusal kimlik oluşturmakla geçmiş, 1994 

yılından itibaren de bu politikadan vazgeçilmiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı 

Akayev’in ülkeyi terk etmesiyle Bakiyev dönemi başlamış, bu dönemde 

yeniden ulusal kimlik politikasına geri dönülmüştür. Bu politika ile birlikte 

medyada ve devlet dairelerinde Kırgızca daha çok kullanılmaya başlanmıştır. 

2010 Nisan ayında Bakiyev ülkeyi terk ederek 30 Ekim 2011 yılında yapılan 

seçimler neticesinde Atambayev devlet yönetimine getirilmiştir. Bu dönüşümde 

ders müfredatı ve ders materyalleri önemli bir unsur olmuştur. Ülkede politik 

değişmenin hızlı olmasına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar, yaşanan politik 

hareketlerin getirdiği istikrarı tesis etme çabaları, ortaya konulan eğitim 

politikalarının uygulanmasında kesintilerin çıkmasına gerekçe oluşturmuştur. 
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BİLGİ TOPLUMUNDA KAMU KURUMLARININ  

BİLGİ EDİNME BİRİMLERİ VE HALKLA İLİŞKİLER 

Yasin BULDUKLU, Ahmet Tarık TÜRKMENOĞLU 

Özet: Teknolojideki hızlı gelişmeler, bilginin yayılımını kolaylaştırmış, hayatın 

her alanına bilgi ve iletişim teknolojileri hâkim olmuştur. Bu gelişmelerin sonucu 

olarak ortaya çıkan ve “Bilgi Toplumu” adı verilen toplumsal yapı içerisinde en 

önemli değer bilgidir. Bilgi toplumunda gerçek yatırım, bilgiye ve insana 

yapılmaktadır. Geçmişte pasif bireyler konumunda olan yurttaşlar bilgi 

toplumunda bu durumdan sıyrılmış, kamuyu denetleyebilmek ve demokratik 

katılım için kamu yönetimine ilişkin bilgiye erişmek gereksinimini duymuşlardır. 

Başlangıçta dilekçe hakkı kapsamında kısmen tanımlanan bilgiye erişim hakkı, 

4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” kapsamında daha ayrıntılı 

tanımlanmış ve şeffaf yönetimin sağlanması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Bu 

hakkın etkin kullanımını sağlamak amacında olan bilgi edinme birimleri de 

kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm kamu kurumlarında zorunlu olarak 

oluşturulmuştur. Halkla ilişkiler faaliyeti yürüten bu birimler, geçen on yıllık 

süreçte önemli düzeyde gelişme göstermiş olsa da uygulamada bazı sorunlar 

olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışmada bilgi edinme hakkının kullanımı ve 

bilgi edinme birimlerinin etkililiğine ilişkin durumun saptanması 

amaçlanmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Bilgi toplumu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Bilgi Edinme 

Birimleri, BİMER, Halkla İlişkiler. 

Information Units and Public Relations of Public Corporation in 

Information Society 

Abstract: Rapid progress in technology enabled the spread of the information 

available and information and communication technology has started to 

dominate in every aspect of life. In the social structure called “Information 

Community” which emerged as a result of this progress the most valuable 

concept is information. In an information society the main investment is in 

information and person. The people considered passive citizens in the past have 

started to be more active to audit the government and for democratic 

participation in information community. In the past the right to get information 

was relatively defined in the petition right. However; “The Freedom of 

Information” was defined in a more detailed way in the law no. 4982. In 

accordance with the law and legislation all the public institutions were made to 

found the information units. Information units, which help form a good 

reputation serve as a bridge between the organization and the community. This 

study to evaluate the use of the right to get information and the present efficiency 

of the information units. 

Key words: Information Society, Right to Information Act, Information Units, 

BIMER, Public Relations. 
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Giriş 

Sanayi toplumunun insanlığa getirdiği köklü değişim ve dönüşümlere benzer bir 

süreç, günümüz bilgi toplumunda yaşanmaktadır. Tarıma dayalı geleneksel 

toplum yapısından sanayi toplumuna geçiş uzun yıllar almış, yüz yılı aşkın bir 

zamanda sanayi toplumunun kurumsal yapısı ortaya çıkmıştır. Buna karşılık 

bilgi toplumu, daha ilk on yılında önemli ve köklü değişiklikleri ortaya 

çıkarmıştır. 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan bu yeni dönem, teknolojinin 

hızlı gelişimine, bilgi toplumuna dönüşümün hızlı olmasına yol açmıştır (Erkan, 

1998, s. 11). Bilgi giderek önemli bir güç hâline gelmiş, bilgiye sahip olan 

aktörler, pek çok alanda üstünlüklerin sahibi olmuşlardır. Diğer taraftan bilgi ve 

iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilginin kolay yayılımı sonucunu 

doğurmuştur. Sanayileşme ile birlikte başlayan makine ve teknolojiye yatırım 

felsefesi, bilgi teknolojilerinin gelişimiyle birlikte değişmiş; pek çok işletme 

bilgiye önemli düzeyde yatırım yapmak zorunda kalmıştır. Bilgiye yatırım, 

insana verilen önemi de artırmıştır. Bilginin en iyi şekilde işlenmesi ve buna 

bağlı olarak yeni politikalar üretilmesi, insan faktörünün yönetimde öne çıkması 

sonucunu doğurmuştur. Yönetimde insan unsurunun öne çıkması, çağdaş 

toplumlarda halkla ilişkiler uygulamalarına verilen önemin artmasına neden 

olmuştur. Bilginin paydaşlardan ve çevreden toplanması, işlenmesi ve buna 

bağlı olarak yeni politikaların oluşturulmasının sağlanması, modern örgütlerde 

halkla ilişkiler birimlerinin sorumluluğundadır. Bu anlamda halkla ilişkiler 

birimlerini iyi örgütleyen ve etkin kullananlar, başarılı kurumlar olarak öne 

çıkmaktadır. Bu çalışmada halkla ilişkilerin bilgi toplumundaki yeri ve örgütlere 

sağladığı katkı, halkla ilişkilerin işlevleri çerçevesinde literatür bağlamında 

irdelenmektedir. Çalışmanın amacı, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin durumun süre 

bağlamında ortaya konulmasıdır. Bu amaç kapsamında bilgi toplumuna ilişkin 

bilgiler, literatür bağlamında aktarılmaktadır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu ve 2004/7189 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına 

İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hakkında bilgiler verilmekte, bilgi 

edinme birimlerinin ve Başbakanlık İletişim Merkezinin (BİMER) çalışma şekli 

açıklanmaktadır. Çalışmada 2012 Ekim ve 2013 Ekim aylarında 10 adet kamu 

kurumundan elektronik olarak talep edilen bilgilere kurumların cevap verme 

süreleri, tanımlayıcı istatistik yöntemle analiz edilmekte, sonuçlar 

karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Ayrıca Bilgi Edinme Değerlendirme 

Kurulu (BEDK) tarafından hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM) tarafından yayımlanan yıllık değerlendirme raporlarından elde edilen 

ikincil veriler, tanımlayıcı istatistiksel yöntemle analiz edilerek aktarılmaktadır. 

Konu hakkında daha önce yapılmış iki çalışmanın sonuçları ile mevcut 

çalışmanın sonuçları kıyaslanarak yorumlanmaktadır. 
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1. Bilgi Toplumu ve Özellikleri 

Biçim verme, biçimlendirme ve haber verme anlamlarında kullanılan “bilgi” 

sözcüğü Latince “informatio” kökünden gelmektedir. Genel olarak bilgi; 

düşünme, yargılama, akıl yürütme, okuma, gözlem ve deney yoluyla elde edilen 

düşünsel ürün veya öğrenilen şey olarak tanımlanmaktadır (Balay, 2004, s. 66). 

Bilgi günümüzde kalkınmanın ve rekabetin en vazgeçilmez unsuru 

durumundadır. Bilgi toplumuna geçişte stratejik kaynak bilgidir ve zenginliği 

meydana getirmek için gerekli olan kaynakların hiçbiri, bilgi kadar büyük 

öneme sahip değildir (Tonta ve Küçük, 2005, s. 4). 

Bilgi toplumuna geçiş, oldukça hızlı bir dönüşümün sonucudur. Geçiş sürecinde 

ilk aşama, tarım devrimi aşamasıdır ve küçük kabileler hâlinde yaşayan; 

avlanarak, meyve toplayarak geçinen ilkel insanlar döneminde ortaya çıkmıştır. 

Tarım devrimiyle birlikte insanlar, uygar dünyaya adım atmış ve toprağı 

işleyerek geçimini sağlayan halk hâline gelmiştir; köye göre düzenlenmiş 

yaşam, basit iş bölümü, sınırları iyi belirlenmiş kastlar, sınıflar; soylular, din 

adamları, savaşçılar ve köleler bu uygarlıkların temel özellikleridir (Toffler, 

2008, s. 43). Öyle ki bu uygarlıkların hepsinde otoriter yönetimler ve 

merkeziyetçilikle ilgisi olmayan bir ekonomi vardır. Tarım devrimiyle başlayan 

ve bin yılda ortaya çıkabilen tarım toplumu, James Watt’ın 1769’da buhar 

makinesini icat etmesi ve bunun enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla başlayan 

sanayi devrimine kadar devam etmiştir (Diken, 2006, s. 8). Yeni tarz ve 

yöntemlerle düşünme, yönetme ve çalışmanın kaçınılmaz hâle geldiği bilgi 

toplumu, hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştığı, öğrenen birey ve öğrenen 

organizasyonlardan oluşan toplum olma yönünde gelişim göstermektedir (Öğüt, 

2007, s. 19).  

Bilgi toplumu, bilgi ve bilgiyi kullananların sosyal hayatın her alanında başrolü 

üstlendiği bir toplumsal yapı ve yaşantıyı ifade etmektedir (Canöz, 2011,          

s. 344). Yaşamın her alanında bilginin, küresel boyutta artan bir hızla sürekli 

aktığı, esneklik, çeşitlilik, yaratıcılık, yenilik gibi kavramların temel 

belirleyiciler olduğu; eğitimli birey yapısının ön plana çıktığı, bir toplum olarak 

tanımlanmaktadır (Tonta ve Küçük, 2005, s. 2). Sanayi sektörüne yoğunlaşmış 

olan ekonomik faaliyetlerin ağırlığının hizmet sektörüne kaydığı, mesleki, 

teknik ve araştırmacı sınıfların ön planda olduğu, her türlü yenilik ve politikanın 

ilmî bilgiden kaynaklandığı, entelektüel teknolojiye dayanan toplumdur (Canöz, 

2011, s. 344). Bilgi toplumu, her türlü bilginin, yeni iletişim teknolojileri 

aracılığıyla; kişilerin bu teknolojilere ulaşabilme ve bu teknolojileri 

kullanabilme olanağın bulduğu toplumdur (Selvi, 2012, s. 195) ve bilgi 

toplumunda hayat kalitesi, bilgiye ve ondan yararlanılmasına bağlıdır (Mutula, 

2008, ss. 91-92). Bilgiden yararlanılması için bilgi toplumunun bazı 
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özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir (Canöz, 

2011, ss. 348-350):  

a.  Bilgi toplumunda fiziksel emeğin yerini zihinsel emek, maddi üretim 

gücünün yerini bilgi üretim gücü, mal veya hizmetlerin yerini ise 

bilimsel bilgi ve teknoloji almaktadır.  

b.  Bilgi toplumunda bilgi en temel kaynaktır.  

c.  Bilgi toplumunda toplumsal yaşamın en önemli özellikleri arasında 

hızlı bilgi artışı, hızlı değişme ve hızlı gelişme, yer almaktadır.  

ç. Bilgi toplumundaki yeni iş alanlarının başında bilgi üretimi, bilgi 

depolaması ve bilgi pazarlaması gelmektedir. 

d.  Bilgi toplumundaki iş yaşamında bilgi işçilerinin sayısı artmaktadır.  

e.  Bilgi toplumunda eğitim ve öğretimde süreklilik vardır.  

f.  Bilgi toplumunda katılımcı demokrasi vardır.  

g. Bireysel öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme, eğitim sürecinin temelini 

oluşturmaktadır.  

ğ. Tutuculuk, geleneksellik ve tekdüzelik iş yaşamındaki önemini 

kaybederken, duruma göre hareket edilebilen dinamizm, yaşamın 

önemli gerekliliği hâline gelmektedir.  

h.  Bilgi gücünü elinde bulundurması nedeniyle insanın önemi her 

zamankinden daha fazla artmaktadır.  

ı. Bilgisayarların çeşitli yayın imkânlarını arttırmasıyla bilgi iletimi ve 

haberleşme kolaylaşmakta; böylelikle sınırlar ortadan kalkarak 

küreselleşen bir dünya ortaya çıkmaktadır.  

Günümüzde nüfus artışı, teknolojik buluşlar ve yönetim biçimlerinin değişmesi 

toplumsal dönüşümü zorunlu hâle getiren unsurlardır (Nair, 2001, s. 34). Bilgi 

toplumu yaşamın hemen hemen tüm alanlarını kapsayan değişmeleri ve 

gelişmeleri içermektedir. Tüm bu gelişme ve değişmeler ise bilgi toplumunun 

temel özelliklerini belirlemektedir (Kurulgan, 2006, s. 187). Bilgi toplumuna 

geçişteki esas güç olan teknolojilerin toplumsal dönüşümü nasıl gerçekleştirdiği 

şu şekilde özetlenebilir: Yeni teknolojilerin üretim sürecinde kullanılması, yeni 

iş bölümü ve uzmanlaşmaların ortaya çıkmasına neden olmakta ve bu da yeni 

mesleklerin doğması anlamına gelmektedir. Bu şekilde düşünüldüğünde 

teknolojilerin etkisi, önce ekonomik alanda görülmekte ve bu etki sosyal alana 

doğru kaymaktadır. Sosyal alanda ortaya çıkan yeni meslekler ve yeni sosyal 

tabakaların, toplum içinde kendi ağırlıklarını hissettirme çabaları onların 

örgütlenmesine neden olmakta ve bu da sosyal grupların politik mücadelesini 

gündeme getirmektedir. Böylece köklü teknolojik değişimlerin etkisi ekonomik 

ve sosyal alandan sonra politik alana yansımaktadır. Ekonomik, sosyal ve 

politik yapıların teknolojik değişimden yansıyan etkilerle, belirli bir dönüşüm 
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ve uyum sürecine girmesi söz konusu teknolojik yeniliklerin etkilerinin kültürel 

alana yansımasını da beraberinde getirmektedir. Özetle, toplumda gerçekleşen 

teknolojik yenilenme, ekonomik, sosyal, politik ve kültürel alanlarda değişimi 

ortaya çıkarmaktadır (Erkan, 1998, ss. 93-94). Bilgi toplumunda katılımcı 

demokrasi ana unsurlardandır. Kamunun yönetime katılımı ve yönetimi 

denetleme isteğini yerine getirebilmesi, yönetimin iş ve işlemleri hakkında bilgi 

sahibi olunması ile olanaklıdır. Bilgi toplumu olmanın bir sonucu olarak 

günümüzde yurttaşlar, bireysel ve örgütlü olarak kamu yöneticilerini 

denetlemeye ve kamu politikalarını etkilemeye başlamışlardır. Demokrasinin 

vazgeçilmez unsuru olan oy verme ya da politik tercih, yurttaşların kamu 

otoritesinin icraatlarını değerlendirmesi ile şekillenmektedir. Halkın kamu 

icraatını değerlendirmesi, kamu otoritesinin politika ve eylemlerinden haberdar 

olması ile mümkündür. Kamu yönetimi hakkında yurttaşların bilgi sahibi 

olmasına yönelik şeffaflığın sağlanmasına ilişkin olarak, pek çok gelişmiş 

devlette olduğu gibi ülkemizde de bilgi edinme hakkı, yasal güvence altına 

alınmıştır.  

2. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Birimleri 

Bilgi toplumunun temel unsuru olan bilgiye erişebilirlik, gelişmiş ülkelerde 

uzun yıllardan bu yana yasal olarak güvence altındadır. Bilgi edinme, vatandaş 

açısından bilgiye ulaşma hakkı olarak algılanırken, devlet tarafından bilgiyi 

sunma ödevi olarak dikkati çekmektedir (Tayfun, 2007, s. 160). Bilgi edinme 

özgürlüğü, bireyin toplum içerisinde yaratılmış bilgilere ulaşımının 

engellenmemesini ifade etmektedir (Uzun, 2005, s. 234).  

1766 yılında yürürlüğe giren İsveç Basın Özgürlüğü Yasası, bilgi erişimine 

ilişkin yapılan ilk yasal düzenleme olarak kabul edilmektedir. Yasa ile tüm 

İsveç vatandaşlarının resmî belgelere serbest erişim hakkı teminat altına 

alınmıştır (İyimaya, 2003, s. 42). İsveç’te ilk örneklerine rastlanan bilgi edinme 

hakkı ve özgürlüğü, kamu yönetiminde yaşanan değişim ve gelişmelere paralel 

biçimde gelişmiş, özellikle yönetimde açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik 

ilkelerinin bir yansıması şeklinde çağdaş ve demokratik yönetimlerde ve hukuk 

düzeni içerisinde yer almaya başlamıştır. İsveç’ten sonra Arjantin, Belarus, 

Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Filipinler, Finlandiya, Güney 

Afrika Cumhuriyeti, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, Litvanya, Macaristan, 

Makedonya, Moldova, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya 

ve Tayland gibi ülkeler, bilgi edinme hakkına anayasalarında yer vermişlerdir. 

Almanya, Rusya, İtalya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler de 

gerek anayasalarında gerekse de diğer yasalarla bilgi edinme hakkını 

düzenlemiş ve güvence altına almışlardır (Canöz, 2008, s. 145). Dünyada bilgi 

edinme hakkını düzenleyen 54 ülke olduğu ifade edilmektedir. Bu konuda en 

etkin düzenlemenin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde olduğu görülmektedir. AB 
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vatandaşlarının temel haklarını ve vatandaşlarına karşı sorumluluklarını 

düzenleyen Avrupa Birliği Temel İnsan Hakları Şartı’nın “Kişisel Bilgilerin 

Korunması” başlıklı 8. maddesine göre: herkes, kendi hakkında toplanmış olan 

bilgilere erişme ve bunlarda düzeltme yaptırma hakkına sahiptir. “İyi İdare 

Hakkı” başlıklı 41. maddesine göre İyi İdare Hakkı, herkesin kendi dosyasına 

erişme ve meşru gizlilik çıkarlarına ve mesleki ve ticari gizliliğe saygı 

gösterilmesini de içerir. “Belgelere Erişme Hakkı” başlıklı 42. Madde, Avrupa 

Parlamentosu, Konsey ve Komisyon belgelerine birliğin bütün vatandaşları 

veya bir üye devlette ikamet eden veya kanuni adresi bu devlette bulunan bütün 

gerçek veya tüzel kişilere erişme hakkını sağlamaktadır (TESEV, 2006,           

ss. 15-16). Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası 

kurumların baskısı ile dünyada pek çok ülkede kamu yönetiminin vatandaşlarla 

bilgi paylaşmasını sağlayacak düzenlemeler her geçen gün hayata geçirilmeye 

devam etmektedir. 

Ülkemizde Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi veya bugünkü adıyla 

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün 1920 yılında kurulması, 

Türkiye’nin halkı bilgilendirmeye yönelik ilk adımıdır. Ayrıca 1984 yılında 

18571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 

Kullanılmasına Dair Kanun da Türk vatandaşlarının TBMM’ye ve yetkili 

makamlara yazı ile başvurma hakkını tanımlamıştır. 24 Nisan 2004’te yürürlüğe 

giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ülkemizde halkın 

bilgilendirilmesine ve kamu yönetiminin şeffaflığına yönelik en önemli gelişme 

olarak kabul edilmelidir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, devlet ile vatandaşın 

iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden 

yapılabilmesini, müracaatlara cevapların hızlı ve etkin biçimde verilmesini 

amaçlamaktadır. Yasa, kamu yönetiminin, gelen taleplere yanıt vermesini 

yükümlülük olarak tanımlamıştır. 

Avrupa Birliği’ne Uyum Süreci’nde çıkarılan (Soykan, 2007, ss. 63-64) Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, 

tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını 

kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Kanunda bilgi, “kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan her 

türlü veri” olarak tanımlanmaktadır. İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, 

kurum ve kuruluşlarca başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir 

kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, başvuru 

sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini 

görmesine veya işitmesine izin verilmesini hüküm altına almaktadır. Kanunda 

yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların 

yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru 

sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almak da kurumların 

yükümlülüğü olarak tanımlanmaktadır. Kanunun istisnaları ise; yargı denetimi 
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dışında kalan idari işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu 

etkileyecek nitelikte olan bilgiler, açıklanması hâlinde devletin emniyetine, dış 

ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek niteliğe 

sahip olan bilgiler, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız 

rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, sivil ve askerî istihbarat 

birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, kurum ve 

kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idari soruşturmalarla ilgili olup 

açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde; kişilerin özel hayatını 

açık müdahale sonucu doğuracak, kişilerin hayatını tehlikeye sokacak, 

soruşturma güvenliğini tehlikeye sokacak, soruşturmaya ilişkin bilgi ve 

belgelerin teminini zorlaştıracak bilgi ve belgeler ile suç işlenmesine neden 

olacak suçların önlenmesini ve suçluların kovuşturmasını tehlikeye sokacak 

bilgi ve belgelerin açıklanması olarak belirlenmiştir. Yasa, haberleşmenin 

gizliliği, özel hayatın gizliliği, tavsiye ve mütalaaya ilişkin talepler ile kurumun 

kendi personeline ve iç işleyişine ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi ve 

belgeleri de istisna olarak tanımlamaktadır. Ayrıca kanuna bağlı olarak 

yurttaşların yönetime katılmalarını özendirmek amacıyla 2004/7189 sayılı Bilgi 

Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik de yayımlanmıştır. Yönetmelik’in 8. maddesinde yer alan “Kurum 

ve kuruluşların basın ve halkla ilişkilerle görevli birimlerinde, bilgi edinme 

hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin 

zamanında sağlanabilmesi amacıyla bilgi edinme birimleri oluşturulur” hükmü 

ile kamu kurum ve kuruluşlarının basın ve halkla ilişkilere bağlı bilgi edinme 

birimlerinin oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir. Birimlerin görevi, yine aynı 

maddede, bilgi edinme hakkını kullanacak kişiye başvuru şekli, bilginin nereden 

elde edilebileceği, işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda yol göstermek, 

yardımcı olmak ve ilgili işlemleri yapmak olarak belirtilmiştir 

(www.resmigazete.gov.tr). Bu düzenlemelerle kişiler, kurumlardan sadece 

kendilerine ilişkin eylemler hakkında değil, aynı zamanda kurumun tüm 

eylemleri hakkında bilgi talep edebilmektedir. Böylelikle pasif durumda olan 

vatandaş, kamu yönetimini denetleyebilen, hesap sorabilen aktif yapıya 

geçmiştir.  

Bilgi edinmenin yasal bir hak olarak tanımlanmasını takiben, yurttaşların bu 

hakkı hızlı, etkin ve sistemli olarak kullanabilmesi amacıyla 20/11/2006 tarih ve 

26055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/3 sayılı genelge ile Başbakanlık 

İletişim Merkezi (BİMER) oluşturulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Düzenleme ile tüm yurttan aranabilen bir telefon numarası (150) ve web sayfası 

ile vatandaşların devlet ile aracısız iletişiminin gerçekleşmesi; doğrudan 

Başbakanlığa yapılacak müracaatların tüm yurttan kabulü ve bakanlıklar ile 

valiliklerin bu başvuruları Başbakanlık üzerinden izleyebilmesi hedeflenmiştir 

(www.bimer.gov.tr). Genelge aracılığıyla Başbakanlık merkez ile valilik ve 
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kaymakamlıklarda halkla ilişkiler müracaat bürosu kurulması zorunluluğu 

getirilmiştir. Düzenleme ile vatandaşlardan bir kamu hizmeti ya da kamu 

kurumuna ilişkin yapılan başvurulara, hızlı biçimde ilgili kamu kurumuna 

iletilmekte mümkün olan en kısa sürede cevap verilmesi, gecikme olması 

durumunda ilgili kurum ve birimlerin uyarılması, bütün bu işlemlerin bir 

otomasyon sistemi üzerinden denetlenmesi amaçlanmıştır. BİMER 

uygulamasında 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe 

Hakkı Kanunu, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun temel dayanak teşkil 

etmektedir.  

Vatandaşlar, BİMER aracılığıyla bilgiye ilişkin taleplerini genellikle iki şekilde 

iletmektedirler. Bunlardan biri “Alo 150” uygulamasıdır; sabit telefonlardan ve 

cep telefonlarından 150 numaralı telefon aranarak ilgili ilin valiliğindeki görevli 

halkla ilişkiler birimine ulaşılmakta, telefonla arayan vatandaşın kişisel bilgileri 

ve müracaatının konusu, elektronik ortama kaydedilmektedir. Kayıt altına 

alınan talep, görev alanına göre ilgili idari birimlere sistem üzerinden 

yönlendirilmektedir. Yönlendirilen her bir talep, yasal süresi içinde ilgili 

birimler tarafından sonuçlandırılmaktadır. Alo 150 numarasına yapılan 

müracaat herhangi bir bakanlığı veya Başbakanlığı ilgilendiriyor ise söz konusu 

başvuru, ilgili valilikte görevli halkla ilişkiler personeli aracılığı ile sistem 

üzerinden Başbakanlığa ya da ilgili bakanlığa gönderilmektedir. Buradaki 

değerlendirme sonrasında müracaat, bakanlık yetkilisi tarafından ilgili birime 

sistem üzerinden gönderilerek sonuçlandırılmakta ve vatandaşa cevap 

verilmektedir. Verilen cevaba ilişkin detaylar da sisteme kaydedilmektedir. 

İkinci yöntem ise; web üzerinden talebin veya müracaatın yapılmasıdır. Bir 

yazılım ile Genel Ağ (İnternet) bağlantısı kullanılarak web üzerinden yapılan 

müracaat ve bu müracaata ilişkin yapılan işlemler, BİMER’e iletilmektedir. 

Web üzerindeki işlemlerin tümü, BİMER tarafından koordine ve takip 

edilebilmektedir. Sistemin işleyişinde valilik, kaymakamlık, il müdürlükleri ve 

bölge müdürlükleri ile bakanlıkların merkez teşkilatı, genel müdürlük, müstakil 

başkanlık/daire başkanlığı ve yine bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili 

kuruluşlarının her birine sistem tarafından kullanıcı adı ve giriş şifresi tahsis 

edilmiş durumdadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kullanıcılar, her 

gün kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yaparak görev alanı ile ilgili olarak 

yönlendirilmiş müracaatlara ilişkin işlemleri yapmakta ve sonucu hakkında 

müracaat sahibine bilgi vermektedir (www.bimer.gov.tr). Bilgi Edinme Hakkı 

Kanunu kapsamında bilgi veya belge taleplerine cevap verme süresi, kurumun 

elinde bulunan bilgi ve belgeler için 15 iş günü; başka bir kurumdan temininin 

gerektiği hâllerde ise 30 iş günü olarak belirlenmiştir. BİMER her geçen gün 

çok sayıda vatandaş tarafından ilk başvuru merkezi olarak görülmekte, sorun ve 

bilgi talepleri elektronik ortamda veya telefon aracılığıyla ilgili kurumlara 

iletilmektedir. Aşağıda Tablo-1’de 2006 yılından itibaren BİMER’e yapılan 

http://www.bimer.gov.tr/
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başvuruların sayılarına yer verilmektedir. Rakamlar, vatandaşların her geçen yıl 

BİMER’e taleplerini iletmek yönünde giderek artan biçimde davranış 

gösterdiklerini ortaya koymaktadır.  

Tablo 1. Yıllara Göre BİMER Başvuru Sayıları 

Yıllar Başvuru sayısı 

2006 129.297 

2007 137.716 

2008 217.859 

2009 384.852 

2010 649.115 

2011 822.287 

2012 866.885 

2013 1.168.853 

Kaynak: www.bimer.gov.tr  

3. Bilgi Toplumunda Halkla İlişkiler 

Kamuoyunun etkisinin giderek artmasının bir sonucu olarak yaygınlaşan halkla 

ilişkiler, bilgi toplumunun en önemli unsuru olan bilginin demokratik katılımın 

sağlanması amacıyla aktarılmasının ve geri dönüş alınmasının en etkin 

yöntemidir. Lobi faaliyetlerinden hedef kitlelerin izlenmesine, sponsorluktan 

kriz yönetimine kadar geniş bir alanda uygulanabilen yöntem, demokratik 

katılımın da ana unsurudur. Halkla ilişkiler; araştırmayı, planlamayı, 

uygulamayı ve değerlendirmeyi süreç kapsamında ele almayı gerektiren 

faaliyetler bütünüdür. Tüm bu faaliyetler, örgütün çevresiyle ve kamularıyla 

sürekli ve karşılıklı bilgi kanallarını kullanmasını gerektirir. Bilgi toplumunda 

sürekli gelişen bilgiye erişim teknolojileri, halkla ilişkilerin de kullandığı 

araçların sürekli değiştirmesini zorunlu kılmaktadır.  

Halkla ilişkiler, örgüt ile kamusunu ve örgütün çevresini bütünleştirme çabası 

içindedir (Sabuncuoğlu ve Tokol, 2003, s. 342) ve bu çaba, örgütün felsefesinin 

oluşturulması, amaçlarının belirlenmesi, değişen çevre koşullarına uyum 

sağlanması, sosyal davranışların örgüt çıkarları doğrultusunda şekillendirilmesi 

(Peltekoğlu, 2012, s. 5) gibi bir dizi görevi kapsamaktadır. Bir örgütün ayakta 

kalabilmesi, örgütün amaçlarını çevresine benimsetebilmesine ve kendi 

amaçlarıyla, kamusunun amaçlarını birleştirebilmesine bağlıdır. Ayrıca her 
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örgüt, çevresinde meydana gelen değişimleri göz önünde bulundurmak ve bu 

değişime uygun strateji ve politikaları geliştirmek durumundadır (Gökçe, 1993, 

s. 99). Kamu otoritesinin kamudan bağımsız strateji ve politikaları benimsemesi 

veya uygulamaya koyması günümüz bilgi toplumunda imkânsızdır.  

Eski çağlarda yazılı tabletlerle halkı bilinçlendirme veya devletin yönetimi 

hakkında bilgi verme işi, bugün her an ve her saniye ulaşılabilen elektronik 

yöntemlerle yapılır hâle gelmiştir. Yurttaşlar, her konuda olduğu gibi, kamu 

yönetiminin işlemleri hakkında mobilize olmuş iletişim araçları vasıtasıyla 

bilgiye anında erişim imkânına sahiptirler. Zaman zaman yurttaşın talebine 

gereksinim olmaksızın da gelişmeler iletişim araçlarına gönderilen iletilerden 

bildirilmektedir. İletişimin değişen yapısı, doğal olarak halkla ilişkilerin de aynı 

hızla devinimini zorunlu kılmaktadır. Çağdaş halkla ilişkiler uygulamaları ve 

profesyonelleri, interaktif uygulamalardan, smart yöntemlere, sosyal medya 

takibinden, analizine çeşitli şekillerde bu gelişime ayak uydurmuş durumdadır.  

Ülkemizde de kamu yönetiminin bilgi toplumunun sonuçlarına ayak 

uydurmasının en güzel örneklerinden biri, halkla ilişkiler birimlerine elektronik 

olarak gelen taleplerin bilgisayar sistemi ile takibinin ve yanıtlanmasının 

yapılabiliyor olmasıdır. Geçmişte dilekçe ile talep edilen bilgi veya belgeler, 

bugün elektronik ortamda daha denetlenebilir, ölçümlenebilir ve hızlı biçimde 

halkla ilişkiler çerçevesinde hizmet sunan bilgi edinme birimlerinden alınabilir 

hâle gelmiştir.  

4. Bilgi Edinme Birimleri ve Halkla İlişkiler 

Bilgi edinme hakkı, yurttaşların kamu kurumlarının faaliyetlerinden ve 

kendilerine yönelik eylemlerinden haberdar olmalarını sağlamaktadır. 

Demokratik devlet yapısının temel ilkelerinden biri olan açık ve sorumlu 

yönetim ilkesine göre, yönetimlerin faaliyetlerinin halkın gözü önünde olması 

ve yurttaşların istedikleri bilgilere erişebilmelerinin sağlanması gerekmektedir 

(Uzun, 2005, s. 230). Broom (2009, s. 7) tarafından bir örgütün hedef kitleleri 

arasında karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesini sağlayan 

bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanan halkla ilişkiler, kamu yönetimi ile 

kamuları arasında bilgi alışverişini sağlayan köprü işlevini yerine getirmektedir. 

Her geçen yıl kamunun bilgi edinme birimlerinden yararlanma sayılarının arttığı 

düşünüldüğünde birimlerin bu görevi yerine getirdikleri söylenebilir. İlk beş 

yılda her geçen yıl önemli oranlarda artış gösteren başvuru sayıları 2005 ile 

kıyaslandığında 2010 yılında %115 artmıştır. 2013 yılında ise 2005’e göre 

%105 artış ortaya çıkmıştır (Bk.Tablo-2).  



Bilgi Toplumunda Kamu Kurumlarının Bilgi Edinme Birimleri ve Halkla İlişkiler 

 
 

57 

Tablo 2. Yıllara Göre Bilgi Edinme Başvuru Sayıları 

Kaynak: www.tbmm.gov.tr 

Rapora göre; 2004 yılında 395.557 kişinin, 2005 yılında 656.789 kişinin 

kullandığı bilgi edinme hakkı, 2012 yılından itibaren 2 milyon sınırını aşar hâle 

gelmiştir. Özellikle 2012 yılında bir önceki yıla göre başvuru sayısının %47 

arttığı görülmektedir. Aynı şekilde 2013 yılı artışının da %33 olduğu 

görülmektedir. Bu artış devlet – yurttaş ilişkisinin yapısına ilişkin değişimi de 

ortaya koymaktadır.  

Devlet, vatandaş ilişkileri incelendiğinde; güvenin önemli olduğu ve karşılıklı 

güven ortamında gelişen hak ve özgürlüklerin varlığı ile güvenin paralellik 

gösterdiği görülmektedir (Tayfun, 2007, s. 149). Güvenin oluşturulması bilginin 

devlet ve vatandaş arasında paylaşılması ile olanaklıdır. Bilgi paylaşımı ve 

güven algısının yerleşmesi için yönetimler ve politika saptayıcılar, farklı birçok 

yöntem kullanmaktadır. Bu yöntemlerin en etkili ve başarı oranı en yüksek 

olanı, halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkilerin doğasından kaynaklanan iki yönlü 

iletişim, kamunun ve yönetimin sahip olduğu bilgiyi karşılıklı paylaşarak ortak 

bir anlam yaratılmasında işlevseldir. Kamu kurumlarında halkla ilişkileri 

yerleştirmesi beklenen bilgi edinme birimleri de bilgiyi kamulara aktaran 

aracılar olarak işlev görmektedir.  

Yıllar Başvuru Sayıları 

2004 395.557 

2005 626.789 

2006 864.616 

2007 998.442 

2008 1.099.133 

2009 1.091.589 

2010 1.353.620 

2011 1.423.636 

2012 2.092.463 

2013 2.784.444 
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Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller 

Hakkında 2004/7189 Sayılı Yönetmelik’in 8. maddesinin bilgi edinme 

birimlerine ilişkin hükmü doğrultusunda kurulması gereken bilgi edinme 

birimleri, tüm kamu kurumları tarafından oluşturulmuştur. Bilgi edinme 

hakkının etkin olarak kullanılabilmesi ve bilgi veya belgelere erişimin 

zamanında sağlanabilmesi amacıyla halkla ilişkiler bölümlerine bağlı olarak 

kurulan bu birimler, mevzuat hükümleri çerçevesinde kamudan gelen talepleri 

karşılamaktadır. Birer halkla ilişkiler birimi olarak işlev gören bilgi edinme 

birimleri, kamunun bilgi talepleri konusunda kamu yönetimi ile yurttaşlar 

arasında köprü görevini üstlenmektedir. 

5. Bulgular 

Ülkemizde yaklaşık onuncu yılını geride bırakan bilgi edinme hakkının 

kullanımına ilişkin etkinliğin test edilmesi amacıyla daha önce Akdeniz (2004) 

ve Yağmurlu (2007) tarafından yapılan araştırmanın bir benzeri de bu çalışmada 

uygulanmıştır. Akdeniz (2004), 15 bakanlıktan bilgi talebinde bulunmuş; 10 

bakanlık istenen bilgileri vermiş, 1’i bilgiyi daha sonra vereceğine ilişkin yanıt 

vermiş, 3 tanesi hiç yanıt vermemiştir. Araştırmada 1 bakanlıkta bilgi edinme 

biriminin bulunmadığı belirtilmiştir. Yağmurlu (2007), iki soruluk bilgi edinme 

talebi ile bakanlıklara başvuru yaparak sistemin etkililiğini araştırmıştır. 

Araştırmada Mayıs ve Temmuz olmak üzere iki ayrı zamanda aynı bakanlıklara 

yaptığı başvurularda; bakanlıklardan merkez teşkilatında 657 sayılı kanuna göre 

çalışan toplam personel sayısı, bunların kadın ve erkek olarak sayıları ve üst 

düzey yönetici kadrosunda bulunan personelin cinsiyete göre dağılımları talep 

edilmiştir. Mayıs ayında yapılmış olan başvuruda 11 bakanlıktan yanıt alınmış, 

4 bakanlık iki soruya da yanıt vermiş, 6 bakanlık sadece toplam personel sayısı 

ve bunların cinsiyete göre dağılımları ile ilgili soruyu yanıtlamıştır. Ayrıca 1 

bakanlık, başvuruya konu edilen bilgilerin “gizli bilgiler” statüsünde olması 

nedeniyle yanıtlayamayacağını bildirmiştir. Çalışmada 4 bakanlıktan da hiç 

yanıt alınamamıştır. Aynı başvuru, Temmuz ayında tekrarlanmış; 10 

bakanlıktan yanıt gelmiş, 6 bakanlıktan yanıt alınamamıştır. Yanıt veren 

bakanlıklardan ikisi üst düzey yönetici kadrosunda bulunan personelin cinsiyete 

göre dağılımları sorusuna yanıt vermemiş, 6 bakanlık her iki soruyu da 

yanıtlamıştır.  

Bu çalışmada kamu kurumlarındaki bilgi edinme birimlerinin etkinliğini ve 

zaman içindeki gelişim düzeyini saptamak amacıyla taşra teşkilatı bulunan ve 

2011 yılı Bilgi Edinme Genel Raporu”na göre yılda 15.000’den fazla başvuruya 

yanıt veren 9 bakanlık ve bir başkanlığın Genel Ağ (İnternet) sayfaları 

incelenmiş, sekiz kurumunun elektronik bilgi edinme başvurusu için web 

sayfasında bağlantı (link) oluşturduğu, iki tanesinde bilgi edinme veya 

elektronik olarak bilgiye erişime ilişkin açıklama koymadıkları tespit edilmiştir. 

Bu iki kurumun ilgili yönlendirmeleri koymamış olmaları Bilgi Edinme Hakkı 
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Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 6.maddesinde belirtilen 

elektronik ortamda kullanımını kolaylaştırmak maksadıyla, kamu kurum ve 

kuruluşlarının Genel Ağ (İnternet) sayfalarında bilgi edinme yönlendirmesinin 

bulunması hükmünü yerine getirmediklerini göstermektedir. Ayrıca seçilen bu 

kurumların bilgi edinme birimlerine 2012 Ekim ve 2013 Ekim ayında olmak 

üzere iki kez başvuruda bulunulmuştur. İki soruluk bilgi taleplerindeki 

sorulardan biri; kurumların kendi faaliyet alanlarıyla doğrudan ilişkili, diğeri ise 

önceki yıla ait bilgi edinme istatistikleri ile ilgilidir. Yapılan başvurulara ilişkin 

bilgiler Tablo–3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Kurumlara Göre Yanıt Süresi Karşılaştırması 

Kurum 
Hızlı Yanıt 

(2013) 

Yanıt Süresi (Gün) 

2012 Ekim 

Yanıt Süresi (Gün) 

2013 Ekim 

Maliye Bakanlığı kısa mesaj 14 3 

Millî Eğitim Bakanlığı e-posta 10 6 

İçişleri Bakanlığı Yok 12 7 

TOKİ Başkanlığı kısa mesaj 4 3 

Ekonomi Bakanlığı kısa mesaj 5 2 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 
kısa mesaj 5 1 

Sağlık Bakanlığı Yok 9 5 

Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı 
Yok 13 6 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 
e-posta 8 5 

Tarım Bakanlığı Yok 9 5 

Ortalama 8,9 4,3 

Başvurulara cevap verilme süresi, 2012 Ekim’de ortalama 9 gün olarak 

gerçekleşmiştir. 9 kurum her bir bilgi talebini yanıtlamış; bir kamu kurumu, 

faaliyet alanına ilişkin talebi cevaplamış, bilgi edinme sayılarına ilişkin sorunun 

yanıtına ise TBMM sayfasından erişilebileceğini belirtmiştir. 2013 Ekim’de 

aynı kurumlara yapılan başvurulara cevap verilme süresi ortalama 4 gün olarak 

gerçekleşmiştir. Kurumların 8 tanesi sorulara ayrıntılı ve tatmin edici yanıtlar 

vermiş, bir kurum bilgi edinme sayıları talebine yanıt vermiş, faaliyet alanına 

ilişkin sorulanı, Yönetmelik’in 12. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen “Bilgi 

edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya 
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görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır” 

hükmü gereğince başka bir kuruma yönlendirmiştir. Bir kurum ise talep edilen 

sorulardan sadece birini yanıtlamış, ikinci soruya yanıt vermemiştir.  

Kurumlardan alınan bilgilere göre; gelen taleplerin %65’i BİMER üzerinden; 

%35’i ise kurumların bilgi edinme birimlerine doğrudan gelmektedir. Buna göre 

tüm kurumların Genel Ağ (İnternet) sayfalarında bilgi edinme bağlantısı 

olmasına rağmen yurttaşların, genellikle BİMER’i kullanmayı tercih ettiği 

görülmektedir.  

Kurumlara gelen başvurulara verilen yanıtların içeriğine ilişkin olarak BEDK 

tarafından yapılan çalışmaya göre verilen yanıtlarda giderek artan oranda 

olumlu yanıt oranı dikkati çekmektedir. Yayımlanan raporda yer alan rakamlara 

göre her geçen yıl başvuru sayısı artmasına rağmen olumsuz cevap oranı, 

önemli düzeyde azalmıştır (Tablo- 4). 

Tablo 4. Yıllara Göre Bilgi Edinme Başvurularına Olumlu Cevap Oranı 

Kaynak: www.tbmm.gov.tr  

Olumlu cevap verilen başvurular üzerinden hesaplanan yukarıdaki oranlara 

bakıldığında; 2004 yılında %87,6 olan olumlu cevap oranı, 2012’de %92, 

2013’te ise %93 olarak gerçekleşmiştir. Rapora göre reddedilen başvurulardaki 

düşüş 2012 yılına kadar yakın düzeylerde görünmektedir. 2012 yılında 

reddedilen başvuru oranında %42’lik bir düşüş gerçekleşmiştir. 

Yıllar Olumlu Cevap Oranı (%) Reddedilen Başvuru Oranı (%) 

2004 87,60 5,1 

2005 86,50 8,6 

2006 86,40 8 

2007 79,90 7,4 

2008 86,20 7,4 

2009 86,80 7,5 

2010 81,20 6,6 

2011 87,50 6,0 

2012 92,00 3,5 

2013 93,00 4,0 
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Sonuç  

21. yüzyılı yaşadığımız günümüzde ekonomik, sosyal, politik ve kültürel 

alanlarda hızlı bir değişim göze çarpmaktadır. Bilgi ve bilgi teknolojilerinin 

neden olduğu bu hızlı değişim bilgi toplumu dediğimiz yeni bir toplum yapısını 

ortaya çıkarmıştır. Bilgi toplumunda gerçek değer bilgidir ve güç, bilgiye sahip 

olup onu değere dönüştürerek yayan, depolayan ve etkin biçimde kullananların 

elindedir. Bu nedenle bilgi toplumunda gerçek yatırım sanayi toplumunun 

yatırımları olan makine ve aletlere değil bilgiye ve kişiye yapılır (Selvi, 2012,  

s. 207). Bilgi çağında, bilgi edinme birimleri, kamu yönetiminin 

şeffaflaştırılmasına yönelik amaca katkı yaparak her geçen gün etkinliğini 

artırarak kamuda halkla ilişkiler işlevini yerine getirmektedir. Her ne kadar 

kamu kurumlarını “camdan ev”e dönüştürmemiş olsalar da aradan geçen on 

yılda sistemin giderek etkinliğinin artmasına katkıda bulunmaktadırlar. Aradan 

geçen zamanda oluşturulması tamamlanan bilgi edinme birimleri, bilgi edinme 

hakkının kullanımını her geçen yıl artırmıştır. Akdeniz (2004) ve Yağmurlu 

(2007) tarafından yapılan araştırmalar, yanıt vermeyen kurum sayısını daha 

fazla olarak saptamışlarken; mevcut çalışmada kurumların tümü talepleri 

olumlu veya olumsuz şekilde yanıtlamıştır. Akdeniz (2004) tarafından yapılan 

çalışmada bilgi edinme birimi olmayan 1 bakanlık olduğu rapor edilmişken, bu 

çalışmada örnekleme alından kamu kurumlarında bilgi edinme birimi olmayan 

kurumun olmadığı saptanmıştır.  

2012 yılında yapılan başvurulara ortalama cevap verme süresinin 9 gün olarak 

saptanması ve 2013 başvurularında ortalama sürenin 4 güne inmiş olması da 

bilgi edinme birimlerinin etkinliğinin arttığını göstermektedir. 2012 yılından 

farklı olarak 2013 yılındaki başvurulara, kurumların başvurudan hemen sonra 

bilgilendirme e-postası veya kısa mesaj ile bilgi göndermeleri de sistemin 

iyileştirilmesine yönelik olumlu bir uygulama örneği olarak değerlendirilmiştir.  

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun açıkladığı rakamlar kamu 

kurumlarında halka bilgi sağlayan bilgi edinme birimlerinin amaçlanana uygun 

hâle dönüşmeye başladığını göstermektedir. Bu dönüşüm sonrası daha şeffaf ve 

daha hesap verebilir kamu yönetimi hedefi erişilebilir olarak görünmektedir.  

Kamu kurumlarının kendilerine gelen taleplere verdikleri olumlu yanıt oranının 

artmış olması; kamu kurumlarının yaptığı iş ve işlemlere ilişkin hesap 

verebilirliği sağlayan bilgi edinme birimlerinin on yılda sistemsel olarak 

beklenen etkinliğe ulaştığını göstermektedir. Ancak tüm bunlara rağmen hâlen 

bazı kurumların, bilgi paylaşımı konusunda belirli kısıtların arkasına 

saklandıkları da ortadadır. Bu kamu kurumları, bilgi veya belge taleplerinde 

tatmin edici cevaplar vermek yerine sadece başvuruyu yanıtlayıp, sistemdeki 

başvurunun işlemini yapmış olmak motivasyonuyla hareket ettikleri 
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görülmektedir. Bu anlamda bilgi edinme birimlerine kurumlarda işe yaramayan 

işgörenleri atamak yerine, alanda uzmanlaşmış kişilerin (halkla ilişkiler 

uzmanlarının) iş başına getirilmesi gerekmektedir.  

Yanıtların bir kısmının araştırma yapmadan yazıldığı, bireysel inisiyatiflere 

dayalı olarak başvurunun cevaplandığı uygulamadaki sorunlar olarak ortaya 

çıkmaktadır. Aynı kurumların aynı içerikteki başvuruya farklı formatlarda farklı 

cevaplar verdiğine de şahit olunmaktadır. Sistemin standart biçim ve içerikte 

cevap verilmesini sağlayacak biçimde düzenlenmesi, gerekliliktir. 2012 ve 2013 

yılında ayrıntılı cevap vermeyen veya uzun sürede yanıt veren kurumların Bilgi 

Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından yayımlanan 2012 yılı raporuna göre 

en çok olumsuz yanıt veren kurumlar olması da manidardır.  

Kurumsal iletişim, kurumların amaçlarına ulaşmak ve amaçlarını 

gerçekleştirmeye yönelik stratejilerini uygulamak için planladıkları tüm iletişim 

çabalarının bir entegrasyonudur. Blauw’a göre (1994) kurumsal iletişim, tüm 

hedef kitlelere yönelik olarak kurumun ürettiği iletişim çabalarıdır (Tosun, 

2003, s. 175). Kurumsal iletişim, kurumların algılanan imajları üzerinde 

etkilidir (Meech, 2002, s. 134; Alkibay ve Ayar, 2013, s. 33). Bilgi edinme 

birimleri aracılığıyla talep sahiplerine verilen yanıtlar da kurumsal iletişimin bir 

aracıdır. Buna göre bilgi edinme birimlerinin verdiği cevapların süresinin ve 

içeriğinin kurumsal imajın algılanışı üzerinde etkisinin olacağı söylenebilir. 

Yapılacak başka çalışmalarda bilgi edinme birimlerinin algı yaratma ve 

yönetmeye ilişkin boyutu üzerinde ayrıca durulması yararlı olacaktır. Bu 

noktada bir kamu kurumunun (TOKİ Başkanlığı) başvuru cevabının altına 

yazmış olduğu “Sizin de ev sahibi olmanız dileğiyle” iletisi, iyi bir örnek olarak 

değerlendirilebilir. Bir halkla ilişkiler birimi olarak bilgi edinme birimlerinin 

kurum imajına katkısı, yönetimler tarafından ayrıca göz önüne 

bulundurulmalıdır.  
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OSMANLI DEVLETİ’NDE İLETİŞİM MODERNLEŞMESİNİN 

TAŞRA BOYUTU: UŞAK KAZASI’NDA POSTA VE  

TELGRAF HİZMETLERİ (1870-1912)

 

Biray ÇAKMAK 

Özet: Çalışmada, Uşak Kazası’nda telgraf ve posta hizmetlerinde, 1870-1912 

yılları arasında yaşanan değişim ele alınmaktadır. Çalışmada, ayrıca, Osmanlı 

merkezî ve taşra bürokrasisi ile Uşak ahalisinin, posta ve telgraf hizmetlerine 

yönelik tutumları tespit edilmeye çalışılmaktadır. Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi’nin çeşitli tasniflerinde yer alan belgelerdeki bilgiler üzerine inşa edilen 

çalışma neticesinde, Uşak Kazası’nda, 1870-1908 yılları arasında telgraf ve posta 

hizmetlerinde önemli değişikliklerin yaşandığı, hem Osmanlı Devleti’nin, hem 

Uşak ahalisinin yeniliklere karşı müspet bir tutum takındığı, posta ve telgraf 

hizmetlerinden devletin merkeziyetçi bir taşra idaresini tesis ve idame için, 

ahalinin de çeşitli talep ve şikâyetlerini ilgili makamlara iletmek için azamî 

derecede istifade ettiği anlaşılmaktadır. Uşak ahalisinin, özellikle telgraf 

hatlarının tesisi için son derece talepkâr ve müspet bir tutum sergilediği 

görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Uşak Kazası, Telgraf ve Posta Hizmetleri, modernleşme, II. 

Abdülhamit Dönemi, Osmanlı Taşra İdaresi. 

A Glance at the Ottoman Modernisation in Communication in its Province: 

Post and Telegram in Uşak District (1870-1912) 

Abstract: This study focuses on the changes in communication and posting 

services in Uşak District as well as perspectives of central Ottoman government, 

provincial bureaucracy and local communities of Uşak on these services between 

1870 and 1912. Primary sources within the Prime Ministry Ottoman Archives 

reflect that the posting services in Uşak District experienced a major change that 

is positively perceived both by local communities and central government. 

Posting services, used by locals to reach officials for petitioning various demands 

and complaints and Ottoman governments to centralise remote corners of the 

empire. It can be said that the locals of Uşak had a positive look on the 

construction of telegram lines. 

Key words: Uşak District, Posting and Telegram Services, modernisation, Reign 

of Abdulhamit the Second, Ottoman Provincial Administration. 

                                                            
 Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen 111K286 Nolu ve Modernleşen 

Osmanlı Taşrasında Yönetmek ve Yönetilmek: Devlet, Eşrâf ve Muhâlefet (1876-

1908)/Batı Anadolu Kazaları Örnekleminde Bir İdârî Tarih Tahlili isimli proje 

kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
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Giriş 

19. yüzyılda Osmanlı Devleti, Batı’nın maddi kültür unsurlarını transferde, 

herhangi bir tereddüt yaşamadı. Osmanlı idarecileri, faydalı buldukları 

teknolojik yenilikleri, pragmatik bir anlayışla transfer ettiler (İnalcık, 1996,     

ss. 427-429). Bu çerçevede diğer teknolojik yeniliklere göre maliyetinin düşük 

olmasının da etkisiyle telgraf teknolojisi, kısa sürede transfer edildi. 1870’li 

yıllarda kazalar düzeyinde merkez ile taşra arasında telgraf hatları büyük ölçüde 

döşenmişti. Böylece telgraf hatları, kısa sürede tesis edilerek, büyük ölçüde, 

telgraf iletişim ağı kurulmuştu.  

19. yüzyılda, geleneksel yapısını ana hatlarıyla muhafaza etmekle birlikte, 

Osmanlı posta hizmetleri, kayda değer değişiklikler geçirdi. Öncelikle posta 

hizmetleri, devlete münhasır olmaktan çıkarıldı. Halka da posta hizmetlerinden 

faydalanma hakkı tanındı. Gerek merkezde, gerek taşrada posta teşkilatında, 

esaslı düzenlemelere gidildi. Demiryolu ulaşımının başladığı yerlerde, postalar 

artık trenlerle taşınmaya başlandı. Böylece posta hizmetlerinde maliyetler düştü. 

Posta hizmetleri hızlandı. Posta çantaları, daha güvenli bir şekilde taşınmaya 

başlandı. 

19. yüzyılda Osmanlı merkezî idaresi, ülke genelinde tesis ve inşa ettiği telgraf 

hatları ile tanzim ve takdim ettiği posta hizmetleri sayesinde, taşrada devlet 

otoritesini kuvvetlendirmeyi, memurlarını ve tebaasını daha fazla kontrol 

etmeyi, kısaca merkeziyetçi bir taşra idaresini tesis ve idame etmeyi amaçladı. 

Ayrıca tebaanın iletişim imkânları arttırılmaya ve hızlandırılmaya çalışıldı. 

Telgraf ve posta hizmetlerindeki yeniliklerin, ticaretin gelişmesine ve vergi 

gelirlerinin artmasına katkılarda bulunacağı da dikkate alındı (Ata, 1997, s. 72; 

Kaçar, 1995, ss. 46, 110). Gerek devlet gerek toplum tarafından telgraf ve posta 

hizmetlerinden her bakımdan istifade edildi1. 

Osmanlı Devleti, Tanzimat Dönemi’nden itibaren posta hizmetlerine ve telgraf 

hatlarının inşasına daha fazla önem verdi. Osmanlı Devleti, posta ve telgraf 

hizmetlerinde personeli, araç-gereci, âlât ve edevâtı temin etti. Ahali, telgraf 

direklerini temin ederek dikti. Ahali, nadir de olsa telgrafhaneleri ve 

postahaneleri, bedenen veya nakden maddi fedakârlıklarda bulunarak inşa da 

etti. Zira ahali, özellikle de eşraf, posta ve telgraf hizmetlerinin ticari ve idari 

önemini müdrikti.  

1870’li yıllara kadar Memâlik-i Mahrûse-i Şâhâne’de, belli başlı idari ve ticari 

merkezler arasında telgraf hatları inşa edildi. II. Abdülhamit ve II. Meşrutiyet 

Dönemleri’nde eksik kalan, daha ziyade alt idari birimler arasındaki hatların 

inşa çalışmaları tamamlandı. 

                                                            
1 Telgrafın, şikâyet kültürünün gelişmesine olan katkısına dair bk. Davison, 2004,         

s. 217. 
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Uşak Kazasına Telgraf Hattının İnşası 

Uşak kazasına telgraf hattının inşası, Kütahya-Gediz hattının devamı olarak 

1870 yılında gündeme geldi. Uşak kazasının birinci derecedeki idari merkezi 

konumundaki liva merkezi Kütahya’ya, 1867 yılında Bursa üzerinden telgraf 

hattı inşa edildi2. Kısa süre sonra kazalar ahalisi, Kütahya sancağı dâhilindeki 

kazalara telgraf hatları inşa edilmesi için taleplerde bulundu. Uşak kazası ahalisi 

de Kütahya ve Uşak kasabaları arasında, Gediz kasabası üzerinden, bir telgraf 

hattı inşa edilmesini talep ederek, hattın direklerini temin edeceklerini, dikme 

masraflarını karşılayacaklarını taahhüt etti. Bunun üzerine Hüdavendigâr 

Vilayeti Valiliği, Kütahya Sancağı Mutasarrıflığından inşa edilmesi istenen 

hattın, gelirinin masrafını karşılayıp karşılamayacağı, ahalinin yapmayı taahhüt 

ettiği maddi yardımın mahiyeti hakkında bilgi istedi. Daha sonra Kütahya 

Sancağı Mutasarrıflığı da Uşak Kazası Kaymakamlığından konuyla ilgili bilgi 

talep etti. Uşak Kazası Kaymakamlığı, Kütahya sancağına mazbata ile cevap 

verdi. Ahalinin hattın bir an önce inşa edilmesini, İzmir ve çevre kazalar ile olan 

ticaretleri sebebiyle telgraf muhaberatına acil ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiğini, 

direkleri temin ederek dikme masrafını karşılamayı, kemâl-i hoşnudî ile taahhüt 

ettiğini bildirdi. Kütahya Sancağı Mutasarrıflığı, bu bilgileri mazbata ve olumlu 

görüşü ile birlikte 9 Eylül 1870 tarihinde Hüdavendigâr vilayetine arz etti. 

Kütahya Sancağı Mutasarrıflığı, aynı zamanda telgraf hattının gelir-gideri ile 

ilgili görüşlerini de Hüdavendigâr Vilayeti Valiliği ile paylaştı. İlk yıllarda 

hattın gelirinin, masraflarını/memur maaşlarını karşılayamama ihtimalinin 

yüksek olduğunu, bunun, ahâlinin göreneksizliğinden ve (telgrafın) muhâsenât-ı 

fi’iliyesini lâyıkıyla bilememesinden ileri gelebileceğini, ancak ilerüde âsâr-ı 

nâfı’asını ve muhâberâtın sür’at-ı cereyânını gördükce bi’t-tabi’ emr-i 

muhâbere(nin) çoğalarak vâridât(ın) tezâyüd ideceğini, telgrafın idari işlerdeki, 

aşar müzayedelerindeki ve diğer önemli işlerdeki muhaberatı kolaylaştıracağını, 

telgraf sayesinde devletin ve ahalinin, özellikle tüccarın, büyük faydalar 

sağlayacağını, Uşak kazasının büyüklüğü ve tüccarının İzmir ile olan ticaretinin 

fazlalığı dikkate alındığında Uşak kazası telgraf gelirinin oldukça fazla 

olacağını bildirdi3. Akabinde konuyu, Hüdavendigâr Vilayeti İdare Meclisi 

görüştü. Hattın inşasının, gerekli ve faydalı olduğuna karar verdi. Alınan bu 

kararı, Hüdavendigâr Vilayeti Valiliği, 25 Eylül 1870 tarihinde, Dâhiliye 

Nezaretine bildirdi4. Dâhiliye Nezareti ise konuyu, 13 Ekim 1870 tarihinde 

Nâfı’a Nezaretine havale etti. Nâfı’a Nezareti, Dâhiliye Nezaretine, 23 Kasım 

1870 tarihinde cevap verdi. Kütahya-Gediz-Uşak telgraf hattı için Avrupa’dan 

getirtilecek tel, âlât ve edevât masrafı olan 26947 frankın ve tayin olunacak 

                                                            
2 BOA. A. MKT. MHM. 372/21, 6 Ocak 1867/29 Ş 1283. Ayrıca bk. Kaçar, 1995,        

s. 104. 
3 BOA. İrade, Dâhiliye, 43437, 14 Aralık 1870/20 N 1287, lef 3. 
4 BOA. İrade, Dâhiliye, 43437, 14 Aralık 1870/20 N 1287, lef 2. 
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memurlara aylık ödenecek maaş tutarı olan 6754 kuruşun, 1287 senesi (13 Mart 

1871-12 Mart 1872) bütçesine ithali için irade-i seniyyenin çıkması gerektiğini 

bildirdi5. Neticede 13 Aralık 1870 tarihli arz tezkiresi üzerine 14 Aralık 1870 

tarihinde, irade-i seniyye çıktı6. Kısa süre sonra da hattın inşa çalışmalarına 

başlandı. Hat için gerekli olan tel, âlât ve edevât, Avrupa’dan getirildi. Ahali, 

taahhüt ettiği şekilde telgraf direklerini tedarik ederek, hat güzergâhına dikti. 

Uşak-Gediz-Kütahya telgraf hattının inşası, 7 Ekim 1871 tarihinde tamamlandı. 

Telgraf haberleşmesine başlandı7. Böylece Uşak kazası, telgraf hattıyla Gediz 

kazası üzerinden idari merkez konumundaki Kütahya kasabasına bağlandı.  

Uşak kazası, idari bakımdan Kütahya sancağına bağlı idi. Bununla birlikte Uşak 

kazasının Aydın vilayeti ile güçlü ticari bağları vardı. Uluslararası ihracat ve 

ithalat limanı konumundaki İzmir’in hinterlandında yer alan Uşak kazasından 

halı, afyon, hububat ve palamut, İzmir limanı vasıtasıyla Avrupa ülkeleri ile 

Amerika’ya ihraç edilirdi. Avrupa mamul malları da aynı yolla Uşak kazasına 

ithal edilirdi (Çakmak, 2008). Kısaca ifade etmek gerekirse Uşak kazasının 

Kütahya sancağı ve Hüdavendigâr vilayeti ile idari, Aydın vilayeti ile güçlü 

ticari bağları vardı. Bu sebeple Uşak kazası ile Aydın vilayetinin merkezi olan 

İzmir şehri arasında doğrudan telgraf hattına ihtiyaç duyuldu. Zira iki vilayet 

arasındaki telgraf muhaberatı, uzaktan dolaşmak suretiyle gayet uzun bir 

zamanda gerçekleşmekteydi. 1870’li yıllardan itibaren Uşak kazası eşrafı, bu 

doğrudan hattın inşası için mütemadiyen taleplerde bulundu. Aydın vilayeti ile 

Kütahya sancağı arasında doğrudan bir telgraf hattının inşası, çevre kazalar 

ahalisi ile Osmanlı taşra idarecileri tarafından da sık sık gündeme getirildi. Bu 

çerçevede Uşak-Eşme veya Simav-Demirci arasında bir telgraf hattının inşası 

talep edildi. 1882 yılında hem ahali hem taşra idarecileri, iki vilayet arasında, 

doğrudan telgraf muhaberesi için ya Uşak-Eşme, ya da Simav-Demirci arasında 

bir telgraf hattı inşa edilmesini istediler8. Osmanlı merkezî idaresi, bu mahallî 

talebi, münasip ve gerekli gördü9. Ancak mali imkânsızlıklar sebebiyle hattın 

inşasını, ertelenmek zorunda kaldı. Demirci-Simav arasında doğrudan bir telgraf 

hattı inşası, daha sonraki yıllarda da belirli aralıklarla gündeme getirildi10. 

Uşak-Eşme arasında bir telgraf hattı inşasını Uşak kazası ahalisi ve özellikle 

eşrafı, sık sık talep etti. 1872 yılında Uşak kazası ahalisi, kazalarının büyük ve 

eski bir ticaret mahalli olduğunu, dâ’ima menbâ’-ı servet ve ticaret olan Aydın 

                                                            
5 BOA. İrade, Dâhiliye, 43437, 14 Aralık 1870/20 N 1287, lef 1.  
6 BOA. İrade, Dâhiliye, 43437, 14 Aralık 1870/20 N 1287, lef 3. 
7 BOA. ŞD. 2395/17, Dersaadet 1/843, 18 Ekim 1871/3 Ş 1288. 
8 BOA. ŞD. DH. 2454/13, Dersaadet 6/1213, 23 Mayıs 1882/5 B 1299. 
9 BOA. ŞD. DH. 2454/13, Dersaadet 6/1213, 23 Mayıs 1882/5 B 1299. 
10 BOA. DH. MKT. 2057/30, 1 Mart 1893/12 Ş 1310; BOA. DH. MKT. 2299/36, 24 

Ocak 1900/22 N 1317; BOA. DH. MKT. 710/50, 19 Mayıs 1903/21 S 1321; BOA. 

DH. MKT. 1182/31, 13 Temmuz 1907/2 C 1325. 
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vilayetiyle ahz ü i’tâlarının cari bulunduğunu ifade ederek, Uşak kazası ile 

Aydın vilayeti arasında doğrudan bir telgraf hattı inşa edilmesini talep etti. 

Ahali ayrıca telgraf direklerini temin ederek meccanen dikeceklerini de taahhüt 

ettiler. Ahalinin taleplerini/taahhütlerini, Uşak Kazası Kaymakamlığı, Kütahya 

sancağı vasıtasıyla Hüdavendigâr vilayetine ulaştırdı. Hüdavendigâr vilayeti, 15 

Haziran 1872 tarihinde, gereğini, idare meclisi mazbatası ile Sadaret’e arz etti11. 

Sadaret de gereğini, Haziran 1872 tarihinde Telgraf Nezaretine bildirdi12. 

Telgraf Nezareti, 1 Ağustos 1872 tarihinde Sadaret’e cevap verdi. Uşak-Gediz-

Kütahya arasında zaten bir telgraf hattı olduğunu bildirdi13. Akabinde konuyu, 

Şûrâ-yı Devlet, Dâhiliye Dairesi müzakere etti. Telgraf Nezaretiyle benzer bir 

mütalaada bulundu. Bunun üzerine Sadaret, 23 Ağustos 1872 tarihinde, 

Hüdavendigâr vilayetine, aynı şekilde bilgi verdi14. Böylece ahalinin talebi, 

yerine getirilmedi.  

Uşak kazası ahalisi ve tüccarı, 1894 yılında, ‘Uşşâk kazâsının ehemmiyet ve 

cesâmetinden ve mu’âmelât-ı ticâriyyesi İzmir’e tâbi’ bulunduğu hâlde 

doğrudan doğruya oraya telgraf hattı olmaması yüzünden mu’âmelât-ı 

mezkûrenin sektedâr idüğünden bahsle ‘Uşşâk telgraf hattının Eşme’ye kadar 

temdîdiyle İzmir’e rabt edilmesini talep etti. Ahali ve tüccar, hattın inşası için 

gerekli olan masrafları karşılamayı da taahhüt etti. Gereğini, Hüdavendigâr 

vilayeti, 17 Şubat 1894 tarihinde, mazbata ile Dâhiliye Nezaretine, Dâhiliye 

Nezareti de 11 Mart 1894 tarihinde, Telgraf ve Posta Nezaretine bildirdi15. 

Ancak bu talep de yerine getirilmedi.  

1893 yılında irade-i seniyye ile redif taburlarının daha hızlı toplanmalarını ve 

sevk edilmelerini sağlayacak şartları mahallerinde araştırarak, tespit etmek 

amacıyla görevlendirilen Erkan-ı Harbiye subaylarından Karahisar-ı Sahip redif 

fırkası zabiti Seraskerliğe takdim ettiği layihada, Uşak ile Eşme arasında bir 

telgraf hattının inşasını elzem gördü. Bunun üzerine Seraskerlik, keyfiyeti, 

İkinci Ordu Müşirliğinden sordu. İkinci Ordu Müşirliği, Uşak-Eşme kazaları 

arasında telgraf hattı inşasının gerekli olduğunu, verdiği cevapta ifade etti. 

Seraskerlik, 31 Temmuz 1893 tarihinde Sadaret’e gereğini arz etti. Bunun 

üzerine Sadaret, Telgraf ve Posta Nezaretine, 5 Ağustos 1893 tarihinde, 

gereğinin yapılmasını emretti. Ancak Eşme-Uşak arasında, telgraf hattı yine 

                                                            
11 BOA. ŞD. 1535/57, Hüdavendigâr 1/237, 23 Ağustos 1872/18 C 1289. 
12 BOA. BEO. Ayniyat Defteri (AYN. d), 1005, Posta Telgraf, s. 79, 25 Haziran 

1872/13 Haziran 1288; BOA. ŞD. 1535/57, Hüdavendigâr 1/237, 23 Ağustos 1872/18 

C 1289. 
13 BOA. ŞD. 1535/57, Hüdavendigâr 1/237, 23 Ağustos 1872/18 C 1289. 
14 BOA. ŞD. 1535/57, Hüdavendigâr 1/237, 23 Ağustos 1872/18 C 1289. 
15 BOA. DH. MKT. 214/62, 11 Mart 1894/4 N 1311. 
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inşa edilemedi16. Bunda, Osmanlı kamu maliyesinin içinde bulunduğu menfi 

şartların etkisi aşikârdı. 

1908 yılında, Uşak kazası ile Çal ve Çivril kazaları arasında telgraf hattının 

inşası gündeme geldi. Üçüncü Çal ve Dördüncü Çivril taburları Uşak alayına 

bağlıydı. Çal ve Çivril kazaları, alay merkezi Uşak kasabasına, mesafe olarak 

fazla uzak olmamalarına rağmen, Uşak ile Çal ve Çivril kazaları arasındaki 

telgraf muhaberatı, yaklaşık üç gün sürmekteydi. Çal kazasından alay merkezi 

Uşak kasabasına çekilen bir telgraf, Kütahya, Karahisar-ı Sahip, Akşehir ve 

Isparta gibi merkezleri dolaşmak zorundaydı. Bu merkezlerin muhaberatı yoğun 

olduğu zamanlarda telgraflar, her bir merkezde birer ikişer saat beklemek 

zorunda kalmaktaydı. Bu gecikmenin giderilmesi gerektiğini, Yedinci 

Karahisar-ı Sahip redif fırkası kumandanlığı, Harbiye Nezaretine bildirdi. İlgili 

kumandanlık, Umum Erkan-ı Harbiye Dairesine, Uşak kazası ile Çal ve Çivril 

kazaları arasında telgraf hattı inşa edildiği takdirde aşar ihaleleri zamanında 

hazine gelirlerinin de artacağını, hattın inşasının, ticari bakımdan önemi aşikâr 

olan Uşak kazasının tezyîd-i servetine katkıda bulunulacağını ve askerî 

muhaberatın hızlanacağını bildirdi. Harbiye Nezareti, Dâhiliye Nezaretine, 10 

Kasım 1908 tarihinde, sûret-i iş’âra ve muhâberât-ı ‘askeriyenin her nokta-ı 

nazardan teshîl ve tesrî’-i cereyânı emrindeki ehemmiyet-i mahsûsaya nazaran 

iktizâ-yı hâlin îfâ ve inbâsına himemm-i ‘aliyye-i dâverileri(nin) masrûf 

buyurulma(sını) bildirdi17. Bunun üzerine Dâhiliye Nezareti, 17 Kasım 1908 

tarihinde, Posta ve Telgraf Nezaretine bilgi vererek, gereğinin yapılmasını talep 

etti18. Ancak bu telgraf hattının inşası da gerçekleştirilemedi. 

Uşak kazası redif fırkası kumandanlığı, 1912 yılında, Saruhan sancağına, 

Selendi nahiyesi merkezinde bir posta ve telgraf merkezi açılması gerektiğini 

bildirdi. Eşme redif taburunun üçüncü bölüğü merkezinin Selendi nahiyesi 

olduğunu, bölüğü oluşturan köylerin Eşme ve Kula kazaları dâhilinde 

bulunduğunu ifade etti. Ayrıca askerlik işlemlerinin daha hızlı bir şekilde 

yürütülebilmesi, seferberlik hâlinde asker sevkiyatının aksamaması için Selendi 

nahiyesinde bir telgraf ve posta merkezi açılmasının gerekli olduğunu bildirdi. 

Eşme ve Kula kazaları ile Selendi nahiyesi arasında posta hizmeti ile telgraf 

muhaberatı bulunmadığını, bu sebeple efrâd-ı cedîde ve ihtiyâtiyye celb ve 

cem’i(nin) te’ehhürâta dûçâr olmakda bulunduğunu ifade etti. Bunun üzerine 

Saruhan Mutasarrıflığı, 28 Ocak 1912 tarihinde, Aydın vilayetine, Aydın 

vilayeti de 6 Şubat 1912 tarihinde Dâhiliye Nezaretine, gereğinin yapılmasını 

bildirdi19. Akabinde de gereğini, Dâhiliye Nezareti, Posta ve Telgraf ve Telefon 

                                                            
16 BOA. BEO. 18771, 5 Ağustos 1893/22 M 1311. 
17 BOA. DH. MKT. 2661/33, 17 Kasım 1908/22 L 1326. 
18 BOA. DH. MKT. 2661/33, 17 Kasım 1908/22 L 1326. 
19 BOA. DH. İD. 119-2/72, 4 Mart 1912/15 Ra 1330.   



Osmanlı Devleti’nde İletişim Modernleşmesinin Taşra Boyutu:  

Uşak Kazası’nda Posta ve Telgraf Hizmetleri (1870-1912) 

71 

Nezaretine arz etti20. Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti, 3 Mart 1912 

tarihinde Dâhiye Nezaretine cevap verdi. Selendi nahiyesinde posta ve telgraf 

merkezi açılması hâlinde sarfına ihtiyaç duyulacak meblağa, bütçede karşılık 

olmadığını, bu sebeple imkân husûlünde îcâbına bakılmak üzere keyfiyet(in) 

defter-i mahsûsuna kayd idildiğini bildirdi21. Dâhiliye Nezareti de kısa süre 

sonra Aydın vilayetine, aynı şekilde bilgi verdi22. 

Demiryollarının inşası, telgraf hatlarındaki mevcut düzenin değişmesine sebep 

oldu. Demiryolu şirketleri, hatları güzergâhında kendi telgraf direklerini 

dikiyorlardı. Osmanlı Devleti, demiryolu şirketlerinin diktiği telgraf direklerine, 

kendi telgraf tellerini bağlama hakkını, erken tarihlerden itibaren imtiyaz 

şartnamelerine ve mukavelenamelerine koydurttu23. Nitekim 1900’lü yıllarda, 

Posta ve Telgraf Nezareti, Batı Anadolu’da demiryolu hatları güzergâhındaki 

telgraf muhaberatı noksanlarını, Aydın ve Kasaba Demiryolları Şirketlerine ait 

direkler üzerinden yeni hatlar çekmek suretiyle gidermek amacıyla çalışmalar 

yaptı. Çalışmalar neticesinde, İzmir-Kasaba-Alaşehir-Uşak-Karahisar-ı Sahip ve 

İzmir-Aydın-Dinar güzergâhlarında dokuz yüz km tel çekilmesine, 

istasyonlarda yirmi dört merkez açılmasına gerek olduğu, bunlar için tesis 

masrafı olarak bir defaya mahsus, 53985 franka ve 228995 kuruşa, daimî masraf 

olarak yıllık 4435 franka ve 253800 kuruşa ihtiyaç bulunduğu anlaşıldı. Posta 

ve Telgraf Nezareti, 30 Ekim 1904 tarihinde, Dâhiliye Nezaretine, söz konusu 

meblağların, bütçeye zamîmeten idhâline müsâ’ede hususunu, Sadaret’e takdim 

etmesini bildirdi24. Bunun üzerine Dâhiliye Nezareti, 9 Kasım 1904 tarihinde, 

Sadaret’e, gereğini bildirdi25. 

Uşak Kazasında Posta Hizmetleri 

Osmanlı Devleti’nde, 19. yüzyılda posta hizmetleri, önemli değişiklikler 

geçirdi. Bununla birlikte posta hizmetlerinde geleneksel yapı da varlığını genel 

olarak sürdürdü. Menzilhâne26 ve posta sürücülüğü uygulaması devam etti. 

                                                            
20 BOA. DH. İD. 119-2/72, 4 Mart 1912/15 Ra 1330.  
21 BOA. DH. İD. 119-2/72, 4 Mart 1912/15 Ra 1330.  
22 BOA. DH. İD. 119-2/72, 4 Mart 1912/15 Ra 1330.  
23 1874 yılında Aydın vilayetindeki Manisa-Kasaba-Alaşehir güzergâhındaki telgraf 

hattı telleri, İzmir-Kasaba-Alaşehir güzergâhında yapılan demiryolu boyunca 

kumpanya tarafından dikilen telgraf direklerine bağlandı. Osmanlı Devleti, bu telgraf 

hattı için sadece edevât bahâsı ola(rak) 26000 bu kadar frank ile 20000 kuruş kadar 

masârıf-ı nakliye ve sâ’ire sarfetti (BOA. BEO. Ayniyat Defteri (AYN. d), 1008, 

Posta Telgraf, s. 68, 5 Nisan 1874/17 S 1291).   
24 BOA. ŞD. 1148/20, Telgraf 2/267, 24 Ocak 1905/18 Za 1322.  
25 BOA. ŞD. 1148/20, Telgraf 2/267, 24 Ocak 1905/18 Za 1322.  
26 Menzilhane, kısaca ulakların/tatarların/posta sürücülerinin ihtiyaçlarının karşılandığı 

emniyetli mola yerleri idi (Yazıcı, 1995, ss. 24-25; Koloğlu, 1995, s. 601; Halaçoğlu, 

1995, ss. 14-15). 
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Uşak kazası, muntazam27 telgrafhane, postane ve posta sürücüsü bulunan bir 

merkez idi. Uşak kazasında Banaz ve Göbek nahiyelerinde posta şubeleri 

vardı28. Posta memuru bulunamayan bu posta şubeleri, bey’iyye29 ile idare 

edildi30. Kaza merkezi Uşak kasabası ile Göbek ve Banaz nahiyeleri posta 

şubeleri arasındaki postaları, süvari zabıtalar nakletti (Mustafa İhsan, 1308,      

s. 53). Uşak postanesi, yurt içi ve yurt dışı havalename ve posta paketi kabul 

ederdi31. 

Uşak kazası, İstanbul ile İzmir arasındaki posta güzergâhında yer aldı. Posta, 

İstanbul’dan çıkar, Cuma günü, vapurla Mudanya’ya gelirdi. Aynı gün, Bursa 

ve İnegöl’e, Cumartesi günü, Yenişehir, Bilecik ve Söğüt’e, Pazar günü 

Eskişehir’e ve Kütahya’ya varırdı (Mustafa İhsan, 1308, s. 53). Pazar günü, 

Kütahya merkezine gelen posta tatarı, burada postayı, İzmir tatarına teslim 

ederdi. İzmir tatarı, salı günü yola çıkardı. Posta, salı günü gece, Hacıköy’e, 

çarşamba günü sabaha doğru posta ve telgraf merkezi bulunan Gediz kasabasına 

varırdı. Kütahya-Hacıköy ve Hacıköy-Gediz arası yaklaşık kırkar km idi. Bu iki 

yerde birer tane menzilhane vardı. Posta, sekiz saat uzaklıktaki Uşak’a, 

çarşamba günü akşam ulaşırdı. Bu arada da bir tane menzilhane vardı. Daha 

sonraki güzergâh merkezleri Takmak/Eşme, Kula ve Alaşehir idi. Posta 

perşembe günü Takmak’a ve Kula’ya; cuma günü, Alaşehir’e varırdı. Posta 

buradan, trenle İzmir’e giderdi (Mustafa İhsan, 1308, s. 55). Bu güzergâhta 

postalar, İstanbul-Mudanya arasında İdare-i Mahsûsa vapurları, Mudanya-Söğüt 

arasında araba, Söğüt-Kütahya arasında hayvanlar ile taşınırdı. Kütahya-İzmir 

arasında da posta yine hayvanlarla naklolunurdu. Bunu da tatarlar/posta 

sürücüleri yapardı (Mustafa İhsan, 1308, s. 59). Alaşehir-İzmir arasında, trenle 

giden postaları ise seyyar memurlar taşırdı. İzmir-Alaşehir arasında, Alaşehir, 

Salihli, Sart, Ahmetli, Kasaba, Manisa, Menemen ve İzmir’de tren istasyonları 

vardı (Mustafa İhsan, 1308, ss. 59-60). Postalar, İzmir’den çarşamba günü yola 

çıkarak, aynı güzergâhtan İstanbul’a giderdi (Mustafa İhsan, 1308, s. 65). 

                                                            
27 Buradaki muntazam ıstılahı, Posta Nezareti tarafından müdür tayin edilen posta 

merkezini ifade etmekteydi. Osmanlı posta teşkilatında, merkezler, muntazam ve 

gayr-i muntazam olarak ikiye ayrılırdı. Gayr-i muntazam terimi, Posta Nezareti 

tarafından müdür tayin edilmeyen ve posta hizmetlerinin, mahallinde istihdam edilen 

görevlilerle yürütüldüğü posta merkezlerini ifade etmekteydi (Yazıcı, 1992, ss. 337-

338; Yazıcı, 1985, s. 1638). 
28 1883-1884/H.1301 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 12, Feraizcizade 

Matbaası, Bursa, s. 230.  
29 Bey’iyye; pul, kıymetli kâğıt ve benzeri şeylerde satıcıya bırakılan satma payı 

anlamına gelmektedir (Develioğlu, 2010, s. 108). 
30 1883-1884/H.1301 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 12, Feraizcizade 

Matbaası, Bursa, s. 230. 
31 1907-1908/H.1325 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 34, Matbaa-ı Vilayet, 

Bursa, s. 297. 
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İzmir’den hareket ederek Alaşehir, Kula, Takmak, Uşak, Gediz ve Kütahya 

üzerinden İstanbul’a ulaşan posta yolu, belirli aralıklarla güvenlik sorunlarıyla 

gündeme geldi. Nisan 1861 tarihinde posta tatarı, refakatinde bulunan sürücü 

Hasan, dört süvari zaptiyesi ve iki beygir yükü emanet akçesi ile İzmir’den 

İstanbul’a doğru yola çıktı. Posta, 5 Nisan’da, gece bir buçuk sularında Takmak 

kazasından hareket ederek, sabah saat altı sularında İnay kazası dâhilinde, 

Çiftekuyular isimli yere geldiğinde saldırıya uğradı. On beş kişilik bir eşkıya 

grubu, silah kullanmak suretiyle postaya saldırdı. Eşkıyalar, posta tatarının, 

sürücüsünün ve zaptiyelerden birinin bindiği atları öldürdü. Eşkıyalar, ayrıca 

tatarın heybesini, posta hurcunu, emanet akçesini ve evrakını alıp kaçtılar. 

Bunun üzerine Uşak kazasından süvari çavuşu Bekir Çavuş, maiyetinde süvari 

ve silahlı zaptiyeler olduğu halde, eşkıya üzerine gönderildi. Hüdavendigâr 

eyaleti, 22 Nisan 1861 tarihinde Sadaret’e, gelişmeler hakkında bilgi verdi. 

Akabinde Sadaret, Hüdavendigâr eyaletine, eşkıyanın yakalanmasını emretti32. 

Postaları tehdit eden bu ve benzeri olaylar üzerine alınması gereken güvenlik 

tedbirleri gündeme geldi. Neticede Hüdavendigâr eyaleti, Uşak ile Takmak 

kazaları arasında, yeni bir karakolhanenin inşa edilmesine karar verdi. 

Hüdavendigâr eyaleti, akabinde Sadaret’e, Uşak ve Takmak kazaları arasındaki 

mesafenin yaklaşık altmış km olduğunu, iki kaza arasındaki posta yolu üzerinde 

muhataralı mahaller bulunduğunu, buna karşılık iki kaza arasında, iki nefer 

zaptiyesi olan sadece bir karakolhane33 olduğu için posta yolunun güvenliğinin 

tam anlamıyla sağlanamadığını, bu sebeple posta yolu üzerinde bir tane daha 

karakolhane inşasına ihtiyaç duyulduğunu, karakolhaneyi ahalinin meccanen 

inşa etmeyi taahhüt ettiğini bildirdi. İnşa edilecek olan yeni karakolhane ile 

beraber iki karakolhanede, süvari ve piyade olmak üzere toplam dokuz nefer 

zaptiye askerinin istihdamına izin verilmesini talep etti. Aynı zamanda söz 

                                                            
32 BOA. A. MKT. UM. 468/47, 28 Nisan 1861/17 L 1277. 
33 Bu karakolhaneler, Tanzimat öncesinin derbentlerini hatırlatmaktadır. Bilindiği üzere 

derbentler, yol üzerindeki muhataralı mevkilerde inşa edilirler, ora ve/veya çevresi 

ahalisi yolların güvenliğini sağlar ve bu hizmetlerine karşılık, bazı vergilerden muaf 

tutulurdu. Bu hususta ayrıntılı bilgi için bk. Orhonlu, 1967; Halaçoğlu, 1995, s. 13-14. 

Bu hususta, yani derbentten karakolhaneye geçişe dair bk. Mâliye Nezâret-i 

celîlesinin 3 Receb 1275 târîhiyle Meclis-i Vâlâya i’tâ buyurulan bir kıt’a takrîrine 

nazaran Kütahya Sancağı dâhilinde kâ’in Harmancık kazâsının ba’zı mahalleri cadde 

olduğu hâlde hâli ve kûhistân olub kurb ve civârında karye dahi bulunmadığından 

tarîk-i mezkûrun istihsâl-i emniyyeti için üç bin yüz elli guruş masrafla müceddeden 

iki ‘aded derbend inşâ’ olunarak emsâli vechle beherinde altmışar guruş ma’âşla 

dörder nefer derbendci ve cümlesine nezâret itmek üzere doksan guruş mâhiye ile bir 

nefer derbend çavuşunun istihdâmı mahallinden iş’âr ve istîzân olunmuş ve mahall-i 

mezkûreye ol vechle derbend inşâsı ve neferât ikâmesi mevki’ce lüzûm-ı kavl üzerine 

olarak muvâfık-ı maslahat görünmüş olduğundan ber-mûceb-i istîzân îfâ-yı 

muktezâsının nezâret-i müşârünileyhâya havâlesi meclis-i vâlâda dahi tezekkür 

kılınmış ise de ol bâbda ne vechle…(BOA. MVL. 583/32, 17 Şubat 1859/14 B 1275). 
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konusu zaptiye askerlerinin, mevcutlar arasından istihdamına imkân olmadığını 

da bildirdi. Bunun üzerine, konu, Sadaret tarafından Maliye Nezaretine havale 

edildi. Maliye Nezareti, Muhasebe Meclisinin mütalaasına istinaden, talebi 

uygun buldu. Sadaret, evrakı, 26 Mayıs 1862 tarihinde Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-

ı Adliye’ye gönderdi. 19 Haziran 1862 tarihinde konuyu görüşen Meclis-i Vâlâ-

yı Ahkâm-ı Adliye, dokuz nefer zaptiye askerinin istihdam edilmesi ile ilgili 

mahallî talebi yerinde buldu. Gereğini yapılması için Maliye Nezaretinin 

bilgilendirilmesine karar verdi34. Bunun üzerine Sadrazam, 3 Temmuz 1862 

tarihli arz tezkeresi ile gerekli olan irade-i seniyyeyi talep etti. 4 Temmuz 1862 

tarihinde, iki karakolhanede toplam dokuz nefer süvari ve piyade zaptiye 

askerinin istihdamına izin veren irade-i seniyye çıktı35. Daha sonra yeni 

karakolhane inşa edilerek zaptiyeler istihdam edildi. Ancak daha sonraki 

yıllarda tatar postalarının güvenliği, sorun olmaya devam etti. Eşkıyalar, tatar 

postalarına saldırılarını sürdürdüler36. 

Demiryolları, posta hizmetlerinde de önemli değişikliklerin yaşanmasına sebep 

oldu. Alaşehir-Uşak arasında demiryolunun faaliyete geçmesi üzerine Aydın 

vilayeti, Alaşehir-Kula-Eşme-Uşak arasında haftada bir defa gidip-gelmekte 

olan tatar postasının demiryolu ile her gün sevk ve teatisinin lazım geldiğini, bu 

sebeple Alaşehir-Uşak arasındaki tatar sürücülüğünün 13 Eylül 1897 tarihinden 

itibaren kaldırıldığını, Alaşehir-Kula ve Elvanlar-Eşme aralarında birer posta 

                                                            
34 BOA. MVL. 630/18, 15 Haziran 1862/17 Z 1278. Ayrıca bk. BOA. İrade, Meclis-i 

Vâlâ, 21174, 4 Temmuz 1862/6 Muharrem 1279, lef 1. 
35 BO. İrade, Meclis-i Vâlâ, 21174, 4 Temmuz 1862/6 Muharrem 1279, lef 1.  
36 BOA. DH. MKT. 2009/126, 12 Ekim 1892/20 Ra 1310. Postalara yapılan saldırıların 

artması üzerine, Hüdavendigâr vilayeti, bazı tedbirler almak zorunda kaldı. Postaların, 

demiryolu bulunan yerlerde demiryolu ile, bulunmayan yerlerde ise gündüz 

taşınmasını kararlaştırdı. Akabinde Hüdavendigâr vilayetinin tedbirlerini, Dâhiliye 

Nezareti, Telgraf ve Posta Nezaretine bildirdi. Konuyla ilgili mütalaasını istedi. 

Telgraf ve Posta Nezareti, Dâhiliye Nezaretine, postalardan beklenenin, muhâberât ve 

mürâselâtın tesrî’iyle mesâlih-i ‘umûmiyyenin teshîli kaziye-i mutenâ-bahâsı 

ol(duğunu), te’mîn-i nakliyât ve mu’âmelât için devletin birçok masraf yaptığını, 

memurlar tayin ettiğini, postaların muhafazası için zaptiyeler istihdam ettiğini, böyle 

kesret-i nüfûsu ve vüsat-ı ticâreti derkâr olan bir vilâyet (Hüdavendigâr) dâhilinde 

postalar nakliyâtının yalnız gündüze hasrı(nın) muhâberât-ı mühimme-i resmiye ile 

muhâberât-ı ticâriyyeyi müteselsilen sâ’ir vilâyâta da te’sîr idecek sûretde 

te’ehhürâta dûçâr ve posta vâridâtını da sektedâr iderek hazîne-i celîleyi ve ahâliyi 

ızrâr ideceği cihetle câ’iz olamayacağı(nı), memâlik-i mahrûse-i şâhânenin her 

tarafında olduğu gibi vilâyet-i ‘aliyyeleri (Hüdavendigâr) dâhilinde dahi postaların 

te’âtîsi(nin) kadîmî vechle gice ve gündüz nakl ve te’âtîsi(nin) maslahaten elzem 

olduğunu, bu sebeple postaların yanında kâfî derecede jandarma bulundurulması 

lüzûmunu bildirdi. Bunun üzerine Dâhiliye Nezareti, 28 Şubat 1899 tarihinde 

Hüdavendigâr vilayetine, aynı şekilde bilgi verdi (BOA. DH. MKT. 2171/112, 28 

Şubat 1899/17 L 1316). 
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sürücülüğünün ihdas edildiğini, ihdas edilen Alaşehir-Kula arası sürücülüğünün, 

münâkasa usûlü ile aylık 400 kuruşa, Eşme-Elvanlar arası sürücülüğünün, aylık 

100 kuruşa talipleri uhdesine ihale edildiğini, Posta ve Telgraf Başmüdürlüğü 

ifadesiyle Dâhiliye Nezaretine bildirdi. Söz konusu meblağın, bütçenin ilgili 

tertibinden sarfına izin verilmesini talep etti. Bunun üzerine Dâhiliye Nezareti, 

Posta ve Telgraf Nezaretine, gereğinin yapılmasını bildirdi. Daha sonra konuyu, 

Posta ve Telgraf Nezareti Meclisi görüştü. Telgraf ve Posta Nezareti, meclis 

tarafından alınan olumlu kararı, tezkire ile Dâhiliye Nezaretine, Dâhiliye 

Nezareti de 9 Ocak 1898 tarihli tezkire ile gereğini, Sadaret’e bildirdi. 

Sadaret’in havalesi ile konuyu, 18 Mart 1898 tarihinde Şûrâ-yı Devlet, Maliye 

Dairesi görüştü. Alaşehir-Uşak kazaları arasındaki tatar sürücülüğünün 13 Eylül 

1897 tarihinden itibaren kaldırılmasını, Alaşehir-Kula ve Elvanlar-Eşme 

aralarında birer posta sürücülüğünün ihdas edilmesini uygun buldu. Alaşehir-

Uşak arası tatar sürücülüğünün kaldırılması ile tasarruf edilen meblağın 

hazineye ithaline, aylık beş yüz kuruşluk münâkasa bedelinin bütçenin ilgili 

kaleminden sarfına karar verdi37. 9 Nisan 1898 tarihli arz tezkiresi üzerine de 29 

Nisan 1898 tarihinde, mûcibince irade-i seniyye çıktı38. Alaşehir-Uşak arasında 

demiryolunun faaliyete geçmesi üzerine Hüdavendigâr vilayeti de, postaların 

demiryolu ile taşınması imkânının doğmasından dolayı yapılması gereken 

düzenlemeler hakkında Dâhiliye Nezaretine bilgi verdi. Hüdavendigâr vilayeti, 

Uşak-Gediz kazaları arasında posta sürücülüğünün ihdas edildiğini, bu 

sürücülüğün münâkasa usûlü ile aylık üç yüz seksen beş kuruş bedelle talibine 

ihale edildiğini, 13 Ocak 1898 tarihinden itibaren işlemeye başladığını bildirdi. 

Aylık üç yüz seksen beş kuruşun bütçenin ilgili tertibinden karşılanmasını 

istedi. Dâhiliye Nezareti, bu talebi, Posta ve Telgraf Nezaretine takdim etti39. 

Posta ve Telgraf Nezareti de 20 Mart 1898 tarihinde, ihdas edilen Uşak-Gediz 

posta sürücülüğünün aylık üç yüz seksen beş kuruş olan bedelinin bütçenin ilgili 

kaleminden ödenmesi için Sadaret’ten izin alınması gerektiğini, Dâhiliye 

Nezaretine bildirdi40. 5 Nisan 1898 tarihinde de Dâhiliye Nezareti, Sadaret’e 

gereğinin yapılmasını arz etti41. 

Uşak kazasında demiryolunun posta hizmetlerine olan etkisi bunlarla sınırlı 

değildi. Nitekim Alaşehir-Uşak kazaları arasında demiryolunun faaliyete 

geçmesi üzerine Hüdavendigâr vilayeti, Dâhiliye Nezaretine, Alaşehir-Uşak 

kazaları arasındaki menzilhânelerin kaldırıldığını, Alaşehir-Kula, Eşme-

                                                            
37 BOA. İrade, PT. 9, 9 Mayıs 1898/17 Z 1315. 
38 BOA. İrade, PT. 9, 9 Mayıs 1898/17 Z 1315. İrade-i seniyye sureti için ayrıca bk. 

BOA. BEO. 84173, 14 Mayıs 1898/22 Z 1315. 
39 BOA. ŞD. 1125/26, Telgraf 1/299, 9 Mayıs 1898/17 Z 1315. 
40 BOA. ŞD. 1125/26, Telgraf 1/299, 9 Mayıs 1898/17 Z 1315. 
41 BOA. ŞD. 1125/26, Telgraf 1/299, 9 Mayıs 1898/17 Z 1315. Uşak-Gediz arasındaki 

posta sürücülüğü daha sonraki yıllarda da varlığını sürdürdü (BOA. Y. PRK. UM. 

79/81, 27 Mart 1907/12 S 1325).  
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Elvanlar ve Uşak-Gediz arasında üç yeni posta sürücülüğünün ihdas edilerek 

ihalelerinin yapıldığını, Karahisar-ı Sahip ile Uşak demiryolu istasyonlarında 

dörder yüz kuruş maaşlı iki posta nakliye memuru ile altı yüz kuruş maaşlı bir 

seyyar memurun ilaveten istihdamına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Akabinde 

Dâhiliye Nezareti, gereğini, Posta ve Telgraf Nezaretine havale etti. Posta ve 

Telgraf Nezareti Muhasebesi, 3 Ocak 1898 tarihinde, bin dört yüz kuruş için 

bütçede karşılık olmadığını, bu sebeple bin dört yüz kuruşun, lağvedilen 

menzilhâneler iânâtı olan beş bin kuruştan nakledilmek suretiyle bütçenin ilgili 

tertibinden ödenmesi gerektiğini bildirdi. Posta ve Telgraf Nezareti Meclisi de 8 

Mart 1898 tarihinde Muhasebe’nin aldığı kararı uygun bularak, Sadaret’ten izin 

alınmasına gerek olduğuna karar verdi42. Bunun üzerine Posta ve Telgraf 

Nezareti, 24 Mart 1898 tarihinde Dâhiliye Nezaretine, Dâhiliye Nezareti de 6 

Nisan 1898 tarihinde Sadaret’e gereğini bildirdi. Sadaret, 25 Nisan 1898 tarihli 

tezkire ile konuyu, Şûrâ-yı Devlet’e havale etti43. Şûrâ-yı Devlet, evrakı, bin 

dört yüz kuruşun bütçesine aktarılacağı senenin belirtilmediği gerekçesiyle iade 

etti. Bunun üzerine Posta ve Telgraf Nezareti, 18 Mayıs 1898 tarihinde, 

Sadaret’e, bin dört yüz kuruşun, 1314 senesi (13 Mart 1898-12 Mart 1899) 

bütçesine aktarılacağını bildirdi44. Şûrâ-yı Devlet’in olumlu kararı üzerine de, 

gerekli izin verildi. Akabinde Hüseyin Hüsnü Efendi, Uşak demiryolu 

istasyonuna posta nakliye memuru olarak atandı45. Aynı zamanda Uşak ve 

Karahisar-ı Sahip arasındaki postalar da demiryolu ile taşınmaya başlandı46.  

Uşak Telgrafhanesi ve Postanesi 

Birçok kaza merkezinde olduğu gibi Uşak kasabasında da, posta ve telgraf 

hizmetlerinin verildiği bir telgraf ve postane binası vardı47. Bu bina, kazanın 

âdeta iletişim merkezi hükmündeydi. Uşak kasabasındaki telgraf ve posta 

hizmetlerinin verildiği bina, zamanla harap hâle geldi. Hatta tamir edilmeyecek 

derecede köhneleşti. Bu sebeple tamir edilmesinden vazgeçildi. Yerine beş-altı 

odadan ibaret yeni bir binanın inşası kararlaştırıldı. Yapılan keşif sonucunda 

yeni binanın inşası için 19360 kuruşa ihtiyaç olduğu anlaşıldı. Hüdavendigâr 

                                                            
42 BOA. ŞD. 1125/31, Telgraf 1/304, 27 Haziran 1898/7 S 1316. 
43 BOA. ŞD. 1125/31, Telgraf 1/304, 27 Haziran 1898/7 S 1316. 
44 BOA. ŞD. 1125/31, Telgraf 1/304, 27 Haziran 1898/7 S 1316.  
45 BOA. DH. MKT. 2167/82, 19 Şubat 1899/8 L 1316; BOA. DH. MKT. 2162/14, 21 

Ocak 1899/9 N 1316. 
46 BOA. Y. MTV. 188/128, 5 Nisan 1899/24 Za 1316. 
471891-1892/R.1307 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 18, Sene-i Maliyesi 

Martından Muteberdir, Matbaa-ı Vilayet, Bursa, s. 214; 1892-1893/H.1310 

Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 19, Matbaa-ı Vilayet, Bursa, s. 367; 1898-

1899/H.1316 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 25, Matbaa-ı Vilayet, Bursa, s. 

357; 1906-1907/H.1324 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 34, Matbaa-ı 

Vilayet, Bursa, s. 426. 
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vilayeti, gereğini Dâhiliye Nezaretine bildirdi. Ancak kısa süre sonra yeni 

binanın planında değişikliklere gidildi. Buna göre binanın alt katının, bodrum 

katı olmasına, üst katında müdür, muhâbere, posta ve kavvas odaları olarak dört 

odanın yapılmasına karar verildi. Hüdavendigâr vilayeti, binanın yeniden 

tanzim ve tadil edilen haritasını, münâkasa kaimesini ve keşif defterini, Dâhiliye 

Nezaretine gönderdi. Hüdavendigâr vilayeti, aynı zamanda, yeni bina inşa 

edilinceye kadar posta ve telgraf hizmetleri için bir bina kiralanması için izin 

istedi. Dâhiliye Nezaretine, yeniden inşa edilecek binanın münâkasasının 18050 

kuruşa gerçekleştiğini de bildirdi. Akabinde Dâhiliye Nezareti, tüm bu bilgileri 

ve evrakı, Telgraf ve Posta Nezaretine arz etti. Konuyu görüşen Posta ve 

Telgraf Nezareti, 11 Temmuz 1908 tarihinde Dâhiliye Nezaretine bilgi verdi. 

18050 kuruşun ta’mîrât-ı ebniye tertîbinde karşılığı olduğunu bildirdi. Sarfı için 

Sadaret’ten izin istenmesi gerektiğini ifade etti48. Bunun üzerine Dâhiliye 

Nezareti, 14 Temmuz 1908 tarihinde Sadaret’ten, konunun Şûrâ-yı Devlet’e 

havale edilerek, görüşülmesini istedi49. Şûrâ-yı Devlet, Maliye Dairesi, konuyla 

ilgili evrakı, 22 Ağustos 1908 tarihinde müzakere etti. Uşak telgraf ve 

postanesinin, yeniden inşasına gerek olduğuna, 18050 kuruşun ta’mîrât-ı ebniye 

tertîbinden sarfının uygun olduğuna, gereğinin yapılmasının, Posta ve Telgraf 

Nezaretine bildirilmesinin Dâhiliye Nezaretine havale edilmesine karar verdi
50

. 

Akabinde Sadaret, Dâhiliye Nezaretini bilgilendirdi51. Dâhiliye Nezareti de 9 

Eylül 1908 tarihinde Posta ve Telgraf Nezaretine, bilgi verdi52. Böylece yeniden 

inşası için ihtiyaç duyulan 18050 kuruşun ta’mîrât-ı ebniye tertîbinden sarfı için 

izin alındı. Akabinde yeni telgraf ve postane binası inşa edildi. 

Uşak Postanesi ve Telgrafhanesi Personeli 

Uşak kazasına posta ve telgraf hizmetlerinin ifası için çeşitli memurlar tayin 

edildi. Kazadaki posta ve telgraf hizmetlerinin idaresi için müdür atandı. 1871-

1877 yılları arasında Uşak kazası posta ve telgraf müdürü olarak Tevfik 

Efendi53 ve Mustafa Efendi54 görev yaptı. Zamanla posta ve telgraf personelinin 

                                                            
48 BOA. ŞD. ML. 1160/53, Telgraf 2/963, 23 Ağustos 1908/25 B 1326. 
49 BOA. DH. MKT. 1268/94, 14 Ağustos 1908/14 C 1326. 
50 BOA. BEO. 254088, 3 Eylül 1908/6 Ş 1326; BOA. ŞD. ML. 1160/53, Telgraf 2/963, 

23 Ağustos 1908/25 B 1326. Şûrâ-yı Devlet, Maliye Dairesi mazbatası sureti için 

ayrıca bk. BOA. DH. MKT. 1268/94, 14 Ağustos 1908/14 C 1326. 
51 BOA. BEO. 254088, 3 Eylül 1908/6 Ş 1326.  
52 BOA. DH. MKT. 1268/94, 14 Ağustos 1908/14 C 1326. 
53 1871-1872/H.1288 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 2, Matbaa-ı Vilayet-i 

Hüdavendigâr, Bursa, s. 106; 1872-1873/H.1289 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, 

Defa 3, Bursa, s. 97. 
54 1873-1874/H.1290 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 4, Bursa, s. 107; 1874-

1875/H.1291 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 5, Matbaa-ı Vilayet, Bursa, s. 

80, 102; 1875-1876/H.1292 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 6, Matbaa-ı 

Vilayet, Bursa, s. 87; 1876-1877/H.1293 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 7, 
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nitelik ve niceliğinde önemli değişiklikler yaşandı. 1890 yılında telgraf 

muhabere memuru olarak Ahmet Fazıl Efendi55, telgrafhane çavuşu olarak 

İbrahim Ağa ve mûsıl56-ı muharrerât olarak Mustafa Ağa görev yapmaktaydı57. 

1894 yılında Uşak Kazası Telgraf ve Posta İdaresinde müdür Ahmet Fazlı 

Efendi, muhabere memuru Ali Efendi, mûsıl-ı muharrerât Mustafa Evliya Ağa 

idi. Ayrıca iki tane de çavuş görevliydi58. 1896 yılında müdür Ahmet Fazıl 

Efendi, muhabere memuru vekili Mazhar Efendi, mûsıl-ı muharrerât Mustafa 

Evliya Ağa ve Fransızca muhabere memuru Fehmi Efendi idi. Telgraf ve Posta 

İdaresinde iki tane de çavuş görevliydi59. Fransızca muhabere memurunun 

görevi, Fransızca telgraf muhaberâtı yapmaktı60. 1901 yılında Uşak Telgraf ve 

Posta İdaresinde müdür Ömer Asım Efendi, muhabere memuru Akif Efendi61, 

mûsıl-ı muharrerât Rıza Efendi ve nakliye memuru Fehim Efendi idi. İki de 

çavuş görevliydi62. 1902 yılında Uşak Telgraf ve Posta İdaresinde müdür Ömer 

                                                                                                                                                  
Bursa, s. 108; 1878-1879/H.1295 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 9, Bursa, s. 

106. 
55 Hüdavendigâr Vilayeti, Dâhiliye Nezaretine, Uşak muhabere memuru Ahmet Fazıl 

Efendi’nin, îfâ-yı vazîfe husûsunda müşâhid olan gayret ve mesâ’îsi hasebiyle taltifini 

bildirdi. Dâhiliye ve Telgraf ve Posta Nezaretleri, kendi aralarında yaptıkları 

muhabere neticesinde, Ahmet Fazıl Efendi’nin râbi’a rütbesi ile taltifini kararlaştırdı. 

Dâhiliye Nezareti, gereğini, 19 Mart 1893 tarihinde Sadaret’e bildirdi (BOA. DH. 

MKT. 3/92, 19 Mart 1893/1 N 1310).  
56 Mûsıl, ulaştıran, vardıran anlamındadır. Mûsıl-ı muharrerât, mektup ve sair evrakı, 

gönderildikleri adreslere ulaştıran, dağıtan posta görevlisidir. Bu görevi yapan posta 

görevlisine müvezzi’ de denirdi (Devellioğlu, 2010, ss. 803, 926).   
57 1890-1891/1306 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 17, Sene-i Maliyesi 

Martı’ndan Muteberdir, Matbaa-ı Vilayet, Bursa; s. 230. 
58 1894-1895/H.1312 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 21, Matbaa-ı Vilayet, 

Bursa, s. 263. 
59 1896-1897/H.1314 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 23, Matbaa-ı Vilayet, 

Bursa, s. 258. 
60 1896-1897/H.1314 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 23, Matbaa-ı Vilayet, 

Bursa, ss. 420-421. 1896 yılında Uşak kazasında on sekizi erkek, on dördü kadın 

olmak üzere otuz iki yabancı nüfus vardı. 
61 Hüdavendigâr Vilayeti, Dâhiliye Nezaretine, hüsn-i hıdmetleri görülen Uşak telgraf 

ve posta müdürü Asım Efendi’nin râbi’a, muhabere memuru Akif Efendi’nin hâmise 

rütbesiyle taltif edilmesini, 7 Ağustos 1902 tarihinde bildirdi. Dâhiliye Nezareti, 

gereğini, Telgraf ve Posta Nezaretine arz etti (BOA. DH. MKT. 568/49, 27 Ağustos 

1902/22 Ca 1320). Telgraf ve Posta Nezaretinin olumlu mütalaası üzerine de Dâhiliye 

Nezareti, gereğini, Sadaret’e arz etti (BOA. DH. MKT. 568/49, 27 Ağustos 1902/22 

Ca 1320). 
62 1901-1902/H.1319 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 28, Matbaa-ı Vilayet, 

Bursa, s. 223.  
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Asım Efendi63, muhabere memuru Akif Efendi ve seyyar memuru Mehmet 

Fehim Efendi idi. Ayrıca iki çavuş ve bir müvezzi’ görev yapmaktaydı64. 1906 

yılında ise Uşak Telgraf ve Posta İdaresinde müdür Tevfik Efendi, muhabere 

memuru Mazhar Efendi ve mûsıl-ı muharrerât Şükrü Efendi idi65. 

Sonuç 

Sosyal değişmede, maddi kültür unsurlarının transferinin daha etkili olduğu 

bilinen bir husustur. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti, Batı’dan teknoloji transferi 

hususunda çekimser davranmadı. Batı Avrupa’dan ma’mûriyet-i memleket için 

her türlü teknolojik yenilik transfer edildi. İstanbul bürokrasisi, teknolojik 

yeniliklerin askerî, idari, iktisadi, mali ve içtimai önemini, erken tarihlerde idrak 

etti.  

Teknoloji transferinde Uşak kazası ahalisinin tutumu, oldukça dikkat çekiciydi. 

Ahali, teknolojik yeniliklerin gerçekleşmesi için maddi özverilerde bulundu. 

Ahali, bu hususta son derece gayret-keş ve taleb-kâr bir tavır sergiledi. Uşak 

                                                            
63 Uşak eşrâfından Tiritzâde Mehmet Paşa ve arkadaşları, Uşak kazası telgraf ve posta 

müdürü Asım Efendi’yi, Hüdavendigâr vilayetine ve Dâhiliye Nezaretine şikâyet etti. 

Asım Efendi’nin, telgraf muhaberâtını ifşâ ettiğini, işrete mübtelâ olduğunu, görevine 

devam etmediğini, vezâ’if-i me’mûriyetini mechûlü’l-ahvâl ba’zı kesâna tevdî’ 

eylediğini, bu sebeple mürâsalât ve muhâberât-ı ticâriyeleri(nin) dûçâr-ı te’ehhürât 

olduğunu ileri sürdüler. Bunun üzerine Asım Efendi hakkında mahallinde tahkikat 

yapıldı. Neticede de iddiaların doğru olduğu anlaşıldı. Akabinde Hüdavendigâr 

vilayeti, Asım Efendi’nin azledilmesi lüzumunu, Dâhiliye Nezaretine bildirdi (BOA. 

DH. MKT. 811/43, 19 Ocak 1904/1 Za 1321, lef 3). Dâhiliye Nezareti, 28 Ocak 1904 

tarihinde, Posta ve Telgraf Nezaretine, Asım Efendi’nin azledilmesi gerektiğini ifade 

etti (BOA. DH. MKT. 811/43, 19 Ocak 1904/1 Za 1321, lef 4/1, lef 2/1). Bunun 

üzerine Posta ve Telgraf Nezareti, 25 Şubat 1904 tarihinde Dâhiliye Nezaretine, Uşak 

kazası telgraf ve posta müdürü Asım Efendi’nin, iş’âr-ı ‘âlî-i nezâret-penâhîleri 

üzerine azledildiğini, yerine Haçin kazası telgraf ve posta müdürü Ali Rıza Efendi’nin 

atandığını bildirdi (BOA. DH. MKT. 811/43, 19 Ocak 1904/1 Za 1321, lef 5). 

Akabinde de Dâhiliye Nezareti, Hüdavendigâr vilayetine bilgi verdi (BOA. DH. 

MKT. 811/43, 19 Ocak 1904/1 Za 1321, lef 6/1). Asım Efendi’nin müdürlüğü 

esnasında, Uşak kazası telgraf ve postanesinde bir hırsızlık olayı yaşandı. Postaneye 

hırsızlar girdi. Hırsızlar, 27136 kuruşu çaldı. Daha sonra hırsızlar yakalandı. 

Çaldıkları meblağın bir kısmı geri alındı. Bu olay üzerine yapılan tahkikat neticesinde 

Asım Efendi’nin kusurlu olduğu anlaşıldı. Yakalanan hırsızdan geri alınamayan 

13768 buçuk kuruşun, Asım Efendi’den ve kefillerinden tahsil edilmesine karar 

verildi. Asım Efendi’nin, ayrıca 7411 kuruş da açığı çıktı (BOA. ŞD. 1604/6, 

Hüdavendigâr 5/54, 2 Aralık 1909/19 Za 1327). 
64 1902-1903/H.1320 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 29, Matbaa-ı Vilayet, 

Bursa, s. 226.   
65 1906-1907/H.1324 Hüdavendigâr Vilayeti Salnamesi, Defa 34, Matbaa-ı Vilayet, 

Bursa, s. 422. 
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kazası ahalisi, telgraf hatlarının inşası hususunda hem talepte bulundu hem de 

üzerine düşen maddi fedakârlıkları yerine getirdi.  

Osmanlı Devleti, posta hizmetlerinde, 19. yüzyılda önemli düzenlemeler yaptı. 

Posta hizmetlerini, ahalinin de hizmetine sundu. Posta Nezaretinin kurulmasıyla 

birlikte ahali, posta hizmetlerinden faydalanmaya başladı (Yazıcı, 1995, s. 25). 

Böylece evrak, emanet akçesi ve eşya; hem devlet hem de ahali için taşınmaya 

başlandı. Menzilhaneler ve tatar postası sürücüleri vasıtasıyla yürütülen posta 

hizmetleri, demiryollarından etkilendi. Demiryolu hatlarının faaliyete geçmesini 

müteakip, postalar, şimendüfer katarları ile taşınmaya başlandı. Zira 

demiryolları ile posta taşımacılığı, hem daha güvenli hem daha ucuz ve hızlı idi. 

Bu çerçevede Uşak kazasındaki posta hizmetlerinde de önemli değişiklikler 

yaşandı. 1898 yılından itibaren Alaşehir-Uşak kazaları arasındaki menzilhaneler 

kaldırıldı. Postalar, demiryolu ile taşınmaya başlandı. 

Telgraf hatlarının inşası ile birlikte bilgi ve haber akışı hızlandı. Yani, telgraf, 

zamanı görece uzattı. Merkeziyetçi bir taşra idare anlayışını benimseyen 

Osmanlı merkezî idaresi, telgraf ve posta hizmetlerinden azami istifade etmeye 

çalıştı. Osmanlı Devleti açısından posta ve telgraf hizmetlerinin idari, iktisadi, 

askerî, mali, ticari son derece farklı ve önemli işlevleri vardı. Söz konusu 

hizmetlerin ahali açısından ticari, iktisadi ve idari faaliyetlerindeki önemi ise 

aşikârdı. Artık, idari ve ticari merkezlerlere, daha kısa sürede ve daha hızlı 

ulaşmak mümkün hâle geldi. Bununla birlikte telgraf ve posta hizmetleri, 

devletin iş yükünü de arttırdı. Artık merkeze daha hızlı ulaşabilen ahali, aynı 

zamanda talep ve şikâyetlerini de arttırdı. 

Uşak kazasında telgraf, şikâyet kültürünün gelişmesine önemli katkılarda 

bulundu. Şikâyet, haklı gerekçelere dayandığı müddetçe devleti, topluma 

yaklaştıran müspet bir unsurdu. Ancak aksi takdirde devleti, toplumdan 

uzaklaştıran bir işleve sahipti. Uşak kazasında şikâyet mekanizması, haklı 

gerekçelerle kullanılmakla birlikte, suistimal de edildi. Ahali, özellikle de eşrâf, 

çeşitli sebeplerle mahallî memurları şikâyet etti. Zamanla şikâyet kültürü, gelişti 

ve mütemadi bir nitelik kazandı. Uşak kazası kaymakamları arasında, şikâyette 

konu edilmeyen yok gibiydi. Hatta şikâyet kültürünün de etkisiyle Osmanlı 

Devleti, Uşak kazasında, on yıllık bir dönemde, yaklaşık yirmi kaymakamı veya 

kaymakam vekilini değiştirmek zorunda kaldı. Makul gerekçelere dayanmayan 

şikâyet kültürü, zamanla merkezin nazarında Uşak kazasının olumsuz bir imaj 

kazanması sonucunu da beraberinde getirdi. Zira 20. yüzyıl başlarında 

İstanbul’un, liva ve vilayet memurlarının nazarında Uşak kazası, sızıldının eksik 

olmadığı bir mahall hâline geldi. Bu olumsuz imaj, arşiv belgelerinin satır 

aralarına çeşitli şekillerde yansıdı. Uşak kazası, sa’bü’l-idâre, müşkilü’l-idâre 

bir kaza olarak tavsif edilir hâle geldi. Haksız şikâyetlerin de etkisiyle Uşak 

kazasındaki devlet memurları, özellikle kaymakamlar, idareten görülen lüzum 

üzerine sık sık azledildiler. Telgrafın da etkisi ile şikâyet mekanizması, sadece 
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devlet memurları hakkında işletilmedi. Ahali, zulm ve te’addiyâtı sebebiyle 

mahallî eşrafı da sık sık şikâyet etti. 1870-1912 yılları arasında ağır vergi yükü 

altında, son derece zor şartlarda idâme-i hayat eden ahali, gördüğü haksız 

muameleler karşısında eşrafı, sık sık şikâyet etti. Kısaca telgraf ve posta 

hizmetlerinin, Uşak kazası ahalisine çeşitli etkileri söz konusu oldu. 
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Ekler 

Ek I. Alaşehir ile Uşak arasında demiryolunun faaliyete geçmesi sebebiyle 

Alaşehir-Uşak arasında postanın demiryolu ile taşınması ve Eşme-Elvanlar ile 

Kula-Alaşehir arasında yeni tatar sürücülüklerinin ihdas edilmesi hakkında 

Şûrâ-yı Devlet Mâliye Dâ’iresi mazbatası 

Şûrâ-yı Devlet 

Mâliye Dâ’iresi 

‘Aded 

52 

Telgraf ve Posta Nezâreti Meclisinden tanzîm ve cânib-i nezâretden bâ-tezkire 

Dâhiliye Nezâretine irsâl olunub nezâret-i müşârünileyhânın 15 Şa’bân sene 

315 târîh ve dört bin otuz bir numerolu tezkiresiyle Şûrâ-yı Devlete havâle 

buyurulan mazbata Mâliye Dâ’iresinde kırâ’at olundu Me’âlinde temdîd 

idilmekde olan Karahisâr timuryolunun Alaşehirle ‘Uşşâk kısmında katarlar 

âmed-şod eylemekde olmasıyla Alaşehirden Kula ve Eşme tarîkleriyle ‘Uşşâka 

kadar haftada bir def’a gidüb gelmekde olan tatar postasının ba’demâ bu katarla 

hergün sevk ve te’âtîsi lâzım geleceğinden ve bu hâlde mezkûr tatar tarîki 

sürücülüğünün üç yüz on üç senesi Eylülü ibtidâsından i’tibâren lagvıyla 

Alaşehirden Kula ve Elvanlar mevkıfından Eşmeye kadar ihdâs idilen birer 

mükeffel sürücülüğün lede’l-munâkasa bunlardan Alaşehirle Kula idâresi 

sürücülüğü dört yüz ve Eşme ile Elvanlar beynindeki sürücülüğün de yüz guruş 

i’ânât-ı şehriye ile tâlibleri ‘uhdesinde takarrür itdiği Aydın Posta ve Telgraf 

Başmüdîriyetinden bildirildiğinden ve mebâliğ-i mezkûreye tertîb-i 

mahsûsundan karşılık ifrâzı mümkün olduğundan bahsle îfâ-yı muktezâsı istîzân 

olunmuş ve gösterilen lüzûma nazaran mezkûr sürücülüklerin ihdâsı münâsib 

görünmüş olduğundan ol vechle icrâ-yı îcâbâtıyla berâber lagv idilen mezkûr 

tatar tarîki sürücülüğünden dolayı tasarruf idilmiş olan masrafın her kaç 

guruşdan i’bâret ise usûlen hazîne-mânde idilmesi iktizâ ideceğinin nezâret-i 

müşârünileyhâya li-eclü’t-teblîğ Dâhiliye Nezâretine havâlesi tezekkür kılındı 

ol bâbda emr ü fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir fî 24 Şevvâl sene 315 ve fî 

5 Mart 1314 Şûrâ-yı Devlet Mâliye Dâ’iresi Re’îsi Â’zâdan Şerîf Abdullah Paşa 

bulunmadı Â’zâdan Lütfi Efendi bulunmadı Â’zâdan Rıza Bey nâ-mizâc 

Â’zâdan Â’zâdan Â’zâdan Â’zâdan Â’zâdan Â’zâdan Â’zâdan ‘Azîz Bey 

me’mûren taşrada Â’zâdan Â’zâdan Â’zâdan Sâmi Bey bulunmadı Â’zâdan 

Mansûr Paşa bulunmadı Â’zâdan  

BOA. İrade, PT. 9, 9 Mayıs 1898/17 Z 1315.   
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Ek II. Alaşehir ile Uşak ve Karahisar-ı Sahib arasında demiryolunun faaliyete 

geçmesi sebebiyle postaların demiryolu ile taşınmasına karar verilmesinden 

dolayı dörder yüz kuruş maaşlı iki tane posta nakliye memuru ve altı yüz kuruş 

maaşlı bir tane seyyar memur tayini hakkında Posta ve Telgraf Nezareti 

Meclisi’nin mazbatası  

Posta ve Telgraf Nezâreti Meclisi 

‘Aded 

6739 

Alaşehir şimendüferinin ‘Uşşâka kadar ilerülemesinden dolayı cihet-i 

mezkûrede artık idâmesinden istignâ hâsıl olan ba’zı mahaller 

menzilhânelerinin lagvıyla ba’demâ dahi îcâb-ı hâl ve mevâki’e göre oralarda 

postaların muntazaman nakl ve te’âtîsi esbâbının istikmâli hakkında cereyân 

iden muhâberât üzerine Hüdavendigar Başmüdîriyetinden evvel ve âhar tevârüd 

eyleyen muhârrerât-ı cevâbiyye me’âllerine nazaran mezkûr şimendüferle 

nakliyât icrâ olunan mahaller menzilhânelerinin lagvıyla birkaç mahall içün 

mükeffel sürücülükler ihdâsına ve ‘Uşşâk ve Karahisâr merkezlerine de dörder 

yüz guruş ma’âşlarla iki nefer posta nakliye me’mûrıyla altı yüz guruş ma’âşla 

da bir nefer seyyâr me’mûrının ‘ilâveten ta’yînlerine lüzûm gösterildiği 

anlaşılmış ve ol bâbda muhâsebeden yazılan on bir bin beş yüz otuz beş numero 

ve fî 22 Kânûn-ı evvel sene 313 târîhlü derkenârda bu üç nefer me’mûra i’tâsı 

lâzım gelen cem’an bin dört yüz guruşa mürettebâtı meyânında karşulık 

olmadığından ber-minvâl-i ma’rûz lagv idilen menzilhâneler i’ânâtı bulunan beş 

bin guruşdan münâkaleten îfâsı iktizâ eylediği dermiyân olunmuş ve üç 

mevki’de muhaddes posta sürücülüklerinden ikisi mukaddemce Bâb-ı ‘Âlî 

cânib-i sâmîsinden istîzân kılınmış olduğu gibi digeri de derdest istîzân 

bulunmuş olmağla şu hâlde me’mûrîn-i mûmâileyhin târîh-i istihdâmlarından 

mu’teber olmak üzere zikr olunan bin dört yüz guruşdan iki nefer nakliye 

me’mûru ma’âşı içün sekiz yüz guruşun büdcenin ikinci kısmının dördüncü 

faslının on dördüncü maddesinde muharrer menzilhâneler tertîbinden kısm-ı 

mezkûrun üçüncü faslının beşinci maddesine ve seyyâr me’mûru ma’âşı içün de 

altı yüz guruşun kısm ve fasl-ı mezkûrun altıncı maddesine icrâ-yı 

münâkalesiyle îfâ-yı muktezâsına müsâ’ede buyurulması husûsunun Bâb-ı ‘Âlî 

cânib-i sâmîsine ‘arz ve inhâsı tezekkür kılındı Ol bâbda emr ü fermân hazret-i 

men-lehü’l-emrindir fî 15 Şevvâl sene 315 ve fî 24 Şubat sene 313 Nâzır Re’îs 

Vekîli Muhâsebeci Mektûbcı Â’zâ Posta Müdîri Tercüme-i Mühimme Kalemi 

Müdîri Müfettiş-i ‘Umûmî Sicill Müdîri Â’zâ Kontrol Müdîri Mütercim Â’zâ 

Â’zâ Â’zâ Başkâtib 

ŞD. 1125/31, Telgraf 1/304, 27 Haziran 1898/7 S 1316.
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Ek III. Uşak telgraf ve postahanesinin yeniden inşası hakkında Posta ve Telgraf  

Nezareti Meclisi’nin mazbatası 

Posta ve Telgraf Nezâreti Meclisi 

‘Aded 

1892 

Ta’mîr kabûl itmeyecek derecede dûçâr-ı harâbî olan ‘Uşşâk telgrafhânesinin 

ta’mîrinden ise on dokuz bin üç yüz altmış guruşla beş altı odadan ‘ibâret olarak 

lüzûm-ı inşâsı Hüdavendigar Başmüdîriyetinden evvelce vârid olan inhâda 

beyân kılınmış ise de mahall-i mezkûrda altı bodrum olarak bir satıh üzerine 

müdîr, muhâbere, posta kavvas odalarını hâvî olmak üzere dört odalı bir binânın 

inşası maksadı te’mîne kâfî olacağından ana göre ta’dîlen haritasının tanzîm ve 

keşf ve münâkasasının icrâsıyla netîcesinin izbârı ve ol vakte kadar da icâre-i 

şehriye ile telgrafhânenin diger mahalle nakli lüzûmu iş’âr idilmiş idi Bu kere 

başmüdîriyet-i mezkûreden altı yüz dört numero ve 13 Şubat sene 323 târîhlü 

inhâ ile vârid olan harita ve keşifnâme ve münâkasa kâ’imesi ve meclis-i idâre 

mazbatasına nazaran mahall-ı mezkûrda dört odalı bir telgrafhânenin ma’a-

müştemilât ‘ınde’l-münâkasa hakîkî on sekiz bin elli guruşla inşâsı takarrür idüb 

tenzîline de başka tâlib zuhûr itmediği anlaşılmış ve muhâsebeden yazılan 

derkenârda meblâg-ı mezbûra sene-i hâliyye ta’mîrât-ı ebniyye tertîbinden 

karşıluk tedârüki mümkün olduğu ifâde olunmuş ve dört kıt’adan ‘ibâret olan 

evrâk-ı müteferri’ası yine i’âde buyurulmak üzere leffen ‘arz ve takdîm kılınmış 

olmağla meblağ-ı mezbûrun ‘ale’l-usûl sarfıyla icrâ-yı îcâbına müsâ’ede 

buyurulmak bâbında emr ü fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir fî 22 Nisan 

sene 1324 Nâzır Re’îs Vekîli Muhâsebeci Mektûbcı Â’zâdan Fabrika Kontrol 

Hey’eti Re’îsi hasta Â’zâdan Muhâberât-ı ‘Umûmiye Müdîri Â’zâ Â’zâ Â’zâ 

Â’zâ Â’zâ Â’zâ Â’zâdan Posta Müdîri Â’zâ Â’zâdan Kontrol Kalemi Müdîri 

Â’zâ Â’zâ Gayr-i müdâvim Â’zâ 

  ŞD. ML. 1160/53, Telgraf 2/963, 23 Ağustos 1908/25 B 1326. 
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TÜRKİYE’DE KÜLTÜR DEVRİMİ ÜZERİNE MİKRO BİR 

İNCELEME: GÖKALP’İN “TEBESSÜM İNKILABI” YA DA 

TEBESSÜMDEN İNKILAP OLUR MU? 

Haydar Seçkin ÇELİK 

Özet: Ziya Gökalp 1924’te “Tebessüm” adlı bir makale yazmıştı. Bu makalede 

Gökalp, Türkiye’deki toplumsal problem alanlarından biri olarak tebessüm 

etmemeye ve bunun kültürel-tarihsel kaynaklarına ve olası güncel sonuçlarına 

değiniyordu. Bu sorun halk arasında oldukça yaygındı. Bu bağlamda yazar bir 

“Tebessüm İnkılabı” yapılmasından bahsediyordu. İlk bakışta ilginç görünen bu 

ifade aslında dönemin Türk aydınlarının pek çoğu tarafından paylaşılan bir 

kaygıyı yansıtıyordu. Tebessüm etmekle kast edilen basitçe gülmek değildi. 

Temel olarak yapılmak istenen çöküş döneminin beraberinde getirdiği kültürel 

yapılanmanın tüm olumsuz görüngülerini ortadan kaldırmak ve devleti ve ulusu 

güçlü kılacak bir değerler sistemi üzerinden hayatı olumlamaya dayalı bir kültür 

inkılâbı gerçekleştirmekti. “Tebessüm İnkılabı” da, bu kültürel dönüşümün hem 

anahtarı hem de işareti olacaktı. 

Anahtar kelimeler: Ziya Gökalp, Türk aydını, Kültür Devrimi, değer sistemi, 

toplumsal dönüşüm. 

A Micro Examination of the Cultural Revolution in Turkey: Gökalp’s 

“Smile Revolution” or is a Revolution Possible out of Smile? 

Abstract: Ziya Gökalp wrote an article entitled “Tebessüm” [Smile] in 1924. In 

this article, Gökalp touched upon not to smile as one of the problems of the 

society,its cultural-historical sources and potential current outcomes. This 

problem was prevalent amoung the people. In this respect, the writer talked about 

carrying out a “Smile Revolution”. This term which has seen interesting at first 

glance reflected an anxiety of the most of the Turkish intellectuals of that time, 

essentially. Smile didn’t mean to smile simply. The main intention was to 

eliminate all negative appearances of the cultural body which the decadence era 

brought with and to achieve a cultural revolution upon a value-system which 

made the state and the nation strong and rested upon the affirmation of life. “The 

Smile Revolution” would be both the key and the sign of this cultural 

transformation. 

Key words: Ziya Gökalp, Turkish intellectuals, Cultural Revolution,           

value-system, social transformation. 

Giriş 

Tek parti dönemini -özellikle devrim(ler)i- inceleyen herhangi bir 

araştırmacının gözüne çarpacak konuların başında, zaman zaman inkılap yani 

devrim sözcüğünün gündelik diyebileceğimiz konular veya bugün sıradan 

diyerek geçiştirebileceğimiz olgularla ilgili kullanılması gelir. İnkılap 

sözcüğünün bu “aşırı” kullanımı, araştırmacıda bahsedilen hususların bu şekilde 

adlandırılmasının bir abartma olduğu izlenimini uyandırabilir. Kimi zaman bu 
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doğrudur da… Ancak bazı hususlar vardır ki, inkılap kavramının “sarsıcı” 

anlamı düşünüldüğünde fazlasıyla basit, önemsiz gibi görünmekle birlikte, bu 

kavramla birlikte kullanımının barındırdığı ve ilk anda göze çarpmayan derin 

bir mana taşımaktadırlar. Hiç kuşkusuz, bunun özellikle belirtilen kullanımın 

ortaya çıktığı koşulları yaşamayan veya tanımayan insanlar için bir zorluk 

yarattığı söylenebilir. Dolayısıyla geçmişte kalan bir abartma olarak görülmesi 

mümkündür. Bu izlenimi uyandıracak “inkılap” fikirlerinden biri, kullanım 

bakımından Gökalp’a fakat hissiyat bakımından dönemin hemen tüm 

modernleşmeci aydınlarına ait olan “Tebessüm İnkılabı”dır.  

Bilimsel araştırmaların yapılmasında, çok çeşitli şeyler amil olabilir… Kişinin 

tamamen kendi yaşamına dair görünen dertleri, bir kitap cümlesi, bazı gündelik 

gözlemler veya bazı deneyimler gibi… Bu makalenin yazılmasında, Gökalp’ın 

“Tebessüm”le ilgili 1924’te yazdığı kısa yazının ilginç gelmesi dışında, bazı 

kişisel gözlemler de etkili olmuştur. İlk bakışta “Tebessüm İnkılabı” fikri 

oldukça garip gelse de bazı okuma ve gözlemlerimiz, bizde söz konusu fikrin 

pek de yabana atılmayacak bir kökten kaynaklandığı düşüncesini uyandırmıştır. 

Bu düşünce ise sadece Türkiye’ye dair gözlemlere dayanmıyordu. 2013 

senesinde Sırbistan’ın Novi Pazar kentinde gerçekleşen bir uluslararası 

kongrede yapılan gözlemler de bu olguyu destekleyen bir mahiyette olmuştur. 

Novi Pazar, Boşnak kökenli insanların çoğunluğu oluşturduğu bir Sırbistan 

kentidir. Bu sebeple kendilerine çok yakın buldukları Türk kafilesine iyi bir 

karşılama hazırlamak istemişlerdi. Açılış töreni burada da çok alışık olunan bir 

şekilde, bir şiir okumasıyla başlamıştı. Şiir İngilizce idi. Şiirin ayrıntıları 

hatırımızda değildir; yalnız şiiri okuyan kızın vurgulu bir şekilde birkaç kez 

tekrarladığı “Crying, crying” kısmı oldukça dikkat çekiciydi. Şiir, baştan aşağı 

bir hüznü dışa vurmaktaydı. Bu hüzün havası yemek esnasında çalan çoğu 

müzikte de kendini hissettirmekteydi. İnsanların bir acıyı yansıtmaya çalıştıkları 

açıktı; ama bu manzaradan ötürü iki ülke arasında ortak bir şeyler olduğu da 

görülüyordu. Buradan yola çıkılarak şu düşünceye ulaşıldı: Türkiye’de eğer bir 

“Tebessüm İnkılabı” yapılmak istendiyse, bunda tam anlamıyla başarıya 

ulaşılmış değildi1. İşte “Tebessüm İnkılabı” üzerine yazma fikri, bu 

yaşanmışlıkların da etkisiyle ortaya çıkmıştır. 

Gerçekten de, tebessümden inkılap olur muydu? Bir inkılabın, siyasi veya 

sosyal yönlü olmasına göre, toplumun siyasal sisteminde veya sosyal yapısında, 

ani ve şiddetli bir değişim gerçekleştirdiği göz önünde tutulduğunda, tebessüm 

                                                            
1 Yakın zamanlarda Forbes dergisinin Legatum Enstitüsü ile birlikte yaptığı bir 

araştırmaya göre halkının mutluluğu baz alındığında, Türkiye, incelenen 142 ülke 

arasından ancak 87. olabilmişti. Araştırmanın nesnelliğinin sorgulanması bir tarafa, 

önemli olan bu sonuca pek şaşırılmamasıydı. Ruslar Türkleri Geçti. 

http://ekonomi.haberturk.com/is-yasam/haber/890727-ruslar-turkleri-gecti adresinden 

erişildi. Erişim tarih: 4 Aralık 2013. 
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kavramıyla inkılap kavramının yan yana gelmesi pek olası gibi 

görünmemekteydi. Ancak bazı çalışmalarda sözcüğün -en azından kimi zaman- 

reform anlamında olacak şekilde de ifade edildiği belirtilmektedir. Bununla 

birlikte tebessüm reformu demek herhâlde ilk bakışta tebessüm inkılabı 

demekten daha az garip görünmezdi. Dolayısıyla burada başka bir anlam 

aramak gerekmektedir. Bu makalede bu anlam araştırılacaktır. Gerçekten de 

Gökalp, “Tebessüm İnkılabı” derken modernleşmeci Türk aydınının hangi 

düşüncesini aktarmaya çalışıyor ve niçin bu kavram çiftini birlikte 

kullanıyordu? Bunun Türkiye’deki kapsamlı sosyokültürel dönüşüm açısından 

bir anlamı var mıydı ve eğer varsa bu noktada nasıl bir yansıma bulmuştu? Söz 

konusu hususların anlaşılması, Cumhuriyet dönemi Türk modernleşmesinin 

siyasal devrimle birlikte en önemli ayağı olan sosyokültürel devrimin bugüne 

kadar üzerinde pek durulmayan; ancak son derece önemli bir noktasına ışık 

tutucu olması bakımından önemlidir. Bu makaleyle, yapılmak istenen 

sosyokültürel devrimin zihnî arka planına ve hedeflerine dair yeni bir tartışma 

açmak ve bu tartışmaya mütevazı da olsa bir katkıda bulunmak 

amaçlanmaktadır. 

Mezkûr soruların yanıtlarını aramak içinse öncelikle Gökalp’ın makalesinde 

söylediklerinin ele alınmasında fayda vardır. 

Gökalp’ın “Tebessüm” Makalesi 

Türk sosyolojisinin kurucularından Ziya Gökalp, 9 Mayıs 1924 tarihli 

Cumhuriyet gazetesinde “Tebessüm” adlı bir yazı kaleme almıştı2. Yazı, yazarla 

meçhul bir filozof arasında “yüce bir çınar ağacının altında” yapılan muhayyel 

bir sohbeti anlatıyordu. Sohbet Gökalp’ın meçhul filozofa “insanlığın ilk 

mümeyyiz alametinin ne olduğunu” sormasıyla başlıyordu. Filozofa göre bu, 

tebessümdü. Çünkü insandan önce bu kara toprak üzerinde tebessümden eser 

görülmemişti ve hayvanlar tebessüm edemezlerdi. Nitekim bazı mantıkçıların 

insanı “hayvan-ı dâhik3” olarak tarif etmeleri boşuna değildi. Fakat filozof, 

makalenin asıl gayesini ifade eden sözlerini bu çıkarımdan hemen sonra 

söyleyecekti: “Ben hasta ruhları ve sinirli insanları daha yüzlerinin tebessümlü 

olup olmamasıyla teşhis ederim. Sinirli adamların yüzleri gülmez. (…) 

Tebessüm ruhun sağlamlığı kadar, saadetin de müjdecisidir. (…) Ben milletlerin 

hayat kabiliyetlerini de fertlerdeki tebessümle ölçerim”. 

Ciddi bir kültürel soruna parmak bastığının farkında olan Gökalp, bu sorunun 

tarih ve kültür içindeki kaynaklarını bertaraf etmek için de bu iki alanda birden 

                                                            
2 Bu makale şurada yayımlanmıştır: Ziya Gökalp. (1992). Tebessüm, Atatürk Devri 

Fikir Hayatı II içinde, Haz. M. Kaplan ve diğerleri (Haz.). Ankara: Kültür Bakanlığı 

Yayınları, 461-463. 
3 Dâhik: Gülen. 
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esas-özsel-ideal durumla şimdi arasında bir ayrım yapmak durumunda 

kalacaktı. Gökalp’a göre -şimdi olduğunun aksine- eski Türkler daima 

mütebessimdi. Bundan ötürü de halkımız güler yüzlüydü (güler yüzlü 

olmalıydı). Millet şen ve şetaretli4 olmalıydı. Her işte başarılı olmak için başlıca 

şart, müteşebbislerin güler yüzlü olmasıydı. 

Gökalp başlıca kültürel etkininse zahid babaların din anlayışından geldiği 

kanısındadır. Onlar tebessümü yasak etmişlerdir5. Oysa Hz. Muhammed’in 

çehresi daima mütebessimdi.  

Bu iki açıklamayla Gökalp, yaygın tebessümsüzlüğün ne gerçek İslam’da ne de 

Türklerin özünde olduğunu ortaya koymaya çalışıyor, böylece vaziyetin 

tarihsel-kültürel-dinsel meşruiyetini ortadan kaldırıyordu. Dahası, tebessüm 

etmeyi gerçek Müslüman Türk’ün mümeyyiz vasfı hâline getiriyordu.  

Bunların dışında, Gökalp’ın belirttiğimiz üzere dikkat çekmeye çalıştığı üç 

nokta daha vardı. Birincisi tebessüm etmeyen insanların sinirli ve ruhen rahatsız 

olduklarını söylüyordu. İkincisi, tebessüm etmeyen insanlar iyi müteşebbisler 

olamazlardı. Bunların doğal sonucu olarak tebessüm etmeyen insanlardan 

oluşan milletlerin yaşama kabiliyetleri de düşük olurdu. Kuşkusuz bu da, dev 

modernleşme/medeniyet dalgası karşısında millet gemisinin alabora olması 

demekti. Bu sebeple Gökalp “(B)ence yapacağımız inkılapların birisi de 

‘tebessüm inkılabı’ olmalıdır” diyordu. Cumhuriyet yönetiminin en esaslı 

vazifesiyse, tüm ast ve üstler arasındaki tazyikleri kaldırıp bu yolu açmak ve 

halka tatlı muamele etmekti. 

Peki, Gökalp’ın bu kanısı, modernist Türk aydınında nasıl karşılık buluyordu? 

Acaba sosyoekonomik şartların bundaki rolü neydi? Yoksa yel değirmeniyle 

dövüşürcesine nedenlerle değil sonuçlarla mı uğraşılıyordu? 

Tebessümsüzlük ve Üç Görüş 

Türk aydınının halkta gözlemlediği bu tebessümsüzlük hâli acaba nereden 

kaynaklanıyordu? Bunun arkasında yatan sebepler sadece zahit babalar mıydı? 

Çok okunan Türkiye’nin Düzeni adlı kitabında, Doğan Avcıoğlu, “Celali 

Fetreti” ve sonrasında tarihe “Büyük Kaçgun” olarak geçen olaylar hakkında 

Necdet Tunçbilek ve Mustafa Akdağ’ın görüşlerini kendi görüşleriyle birlikte 

şöyle aktarmaktadır (Avcıoğlu, 2001, ss. 60-62): 

Din adamından, asayiş görevlisinden, asi devlet memurundan, köy milis 

güçleri şefinden ve hatta bunları temizlemekle görevli paşalardan dahi 

gelen zulüm, mal güvenliğinden vazgeçen köylüyü can güvenliği derdine 

                                                            
4 Şetaret: Şenlik 
5 Günümüzde çok gülmenin, kahkaha atmanın arkasından bir olumsuzluk geleceğine 

dair -eski etkisine sahip olmasa da- inanış, varlığı devam ettirmektedir.  
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düşürmüştür. Köylü, ovadaki ve yollar üzerindeki köylerini bırakmış, 

resmî sıfatlı kişilerin erişemeyeceği, gözden uzak noktalarda 5-10 hanelik 

yerleşme bölgelerine sığınmıştır. Tarihimizde buna ‘Büyük Kaçgun’ 

denmektedir (Doğan Avcıoğlu). 

Bu tertibin en karakteristik tarafı, hayat tarzlarının seçilmesinde her 

şeyden evvel gizlenmek ve nispeten yollardan uzak kalmak prensibinin 

hâkim olmasıdır. (…) Nitekim kuytu sahalarda kurulmuş iskân 

ünitelerinden pek çoğu günümüze kadar ulaşabilmişken, açık sahalardaki 

iskân ünitelerinin pek çoğu dağılmış veya yer değiştirmişlerdir (Necdet 

Tunçbilek). 

Diyebiliriz ki, XVI. yüzyılın sonlarında birden kabarmaya başlayan iç 

karışıklıklar, tarlada uğraşan kişilere çiftlerini bırakıp onları celalilik 

etmeye çekmiş, bu da memleketi kıtlığa, kıtlık iç göçlere götürmüş, en az 

on beş yıllık ekmeksizlik, halkın üzerinden bir silindir gibi geçmiştir 

(Mustafa Akdağ)6. 

Osmanlı köylüsünü asırlarca perişan eden ve içine kapalı bir yaşantıya iten 

şartlar, zaman içinde pek değişmemiş görünmektedir. Millî Mücadele ve 

sonrasında yapılacak devrim dönemi geldiğinde, bu şartların ve yıllarca Batılı 

büyük güçler karşısında alınan yenilgilerin yıldırdığı köylülerle karşılaşan Türk 

aydınının psikolojisini tasvir eden Yaban adlı romanında, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu (1996, ss. 72, 87-88, 90, 130) şu gözlem ve analizlerde 

bulunmaktadır:  

Anadolu köylüsünde olumlu ve realist duygu hemen bütün diğer 

duygulara galebe çalmıştır. Ara sıra uyanan ‘lirizm’i, bir saniye içinde 

parlayıp sönüverir. Heyecanlı adamın onun indinde bir deliden farkı 

                                                            
6 Siyasi ve iktisadi açıdan durumun olumsuz yönde gelişmeye ne zaman başladığı 

konusu tartışmalıdır. Siyasi açıdan çözülmeye dair oldukça erken bir tarihte, 16 

yüzyılda başlayan eleştirilerin yazarın kişisel eğilimlerinden kaynaklanan bazı 

abartmalar içerdiğini düşünmek mümkündür (Abou-El-Haj, 2000, ss. 57-59). İktisadi 

açıdan ise Osmanlı İmparatorluğu’nun gelişen kapitalizm tarafından 16. yüzyıldan 

itibaren “çevreleştirildiğini” düşünenler olduğu gibi (İslamoğlu-İnan, 1991), sorunu 

esasen Sanayi Devrimi sonrası oluşan şartlarla bağlantılandıranlar da vardır (Buğra, 

2008). Biz burada 16. yüzyılda ortaya çıkan ve Anadolu’nun sosyal yapısına büyük 

etkilerde bulunan birtakım gelişmelerle ilgili gözlem ve analizleri, İstiklal Harbi 

yıllarına gelindiğinde yapılan başka gözlem ve analizlerle birlikte vermenin yararlı bir 

karşılaştırma ve düşünme imkânı vereceğini varsaydık. Bunu yaparken hiç kuşkusuz, 

özellikle 18. yüzyıldan sonra alınan pek çok askerî yenilgiyi ve “Adalet Dairesi” 

formülasyonunda ifade bulan, devletin halka yönelik zulümlerin önüne geçme 

konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmek; asayişsizlik ve zulümleri önlemek 

konularında giderek etkisini yitirmesini ve bu problemler karşısında 18. yüzyıl 

sonundan başlayarak 19. yüzyılda yoğunlaşan ıslahat önerilerini göz önünde tutmak 

gerekmektedir. 
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yoktur. Onun güvenini kazanmak için sessiz, ağır ve hiç gülmez 

görünmek gerekir. 

Kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu köylüler tarlalarından evlerine 

dönerlerken dibine oturduğum söğüt ağacının dallarından bütün hülyalar 

ürkerek kaçışır. Çetin çalışmaları esnasında balçıklaşan bu insanlar, küme 

küme, ikişer üçer, teker teker kerpiçten yuvalarına dönerlerken, ben 

kendimi, kendi köşemde her zamandan daha garip, daha anlayışsız, daha 

manasız, daha faydasız bulurum. Bu balçıktan insanlar, aralarında hiç 

konuşmadan yürürler. Kiminin sırtında bir demet çalı, kiminin bir çuval 

vardır. Kimi, bir keçi yavrusunu kucağına almıştır. Kimi bir mandayı 

dürtüşleyerek önüne katmıştır. (…) Bu manzara, Nuh’tan önceki ilk insan 

kümelerinin manzarasıdır. Lakin bu akşam gökten, ne ceza ne mükâfat 

şeklinde hiçbir belirti görünmeyecek. Her geceki mutat karanlık çökecek 

ve Zeynep Kadın kızlarıyla gelininin pişirdiği bir kap yemeği, kirli bir 

tepsi içinde, benim odamın kapısından içeri bırakacak. 

Köylüde mülkiyet duygusu her şeyin üstündedir, derler. Uzun 

yüzyıllardan beri devam eden dış istilalar ile eşkıyalıklar Türk köylüsünde 

bu duyguyu da köreltmiştir. Hepsinin içinde, semavi bir afet esnasında bir 

koyun sürüsünün ürkekliğinden bir şey var. Neden ürküyorlar? 

Bunun nedeni, Türk aydını, gene sensin! Bu viran ülke ve yoksul insan 

kitlesi için ne yaptın? Yıllarca, yüzyıllarca onun kanını emdikten ve onu 

bir posa hâlinde katı toprak üstüne attıktan sonra şimdi de gelip ondan 

tiksinmek hakkını kendinde buluyorsun. Anadolu halkının bir ruhu vardı, 

nüfuz edemedin. Bir kafası vardı; aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, 

besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprağı vardı! İşletemedin. (…) O, 

katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti.  

Millî Mücadele’de sakat kalan bir aydın -ya da köylünün gözünde “yaban”- 

olan Ahmet Celâl, bu ölüm kalım savaşı esnasında köylülerde gördüğü 

heyecansız, kadere boyun eğmiş, rutine bağlanmış, durgun hayatı bir türlü içine 

sığdıramaz. Fakat bu ürkek, gizlenmiş, heyecansız, güvensiz insanların bu hâle 

gelmesinde gene, toplumsal şartların rolünü hatırlatır ve bundan onları düzeltme 

ödevinde olan aydınları sorumlu tutar.  

Döneme ilişkin bu gözlemler Türk aydınlarına özgü de değildir. Örneğin 

Türkiye’ye dair anılarını yazan Magdeleine Marx, gördükleri karşısında 

Anadolu’da bir devrim olduğuna inanamamaktadır (Marx, 2007, ss. 96-97; 

Akal, 2013, ss. 37-38): 

Gerçekten de Ankara burası mıydı? Bu tuhaf, yoğun taş yığınları, bu 

çıplak arazi, bu bomboş grilik, bu hüzün müydü? (…)Bizler gazetelerde 

bu memlekette bir devrim olduğunu okumuştuk. Peki, ama nasıl oluyor da 

gözlerimizin önünde bunca sefalet ve yoksulluk varken, böylesine perişan 

bir gerilik gözlenirken, bu koskocaman açılmış gözlerde bu kadar az 

umut, evet, bu kadar az umut olabiliyor?... 
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Bir devrim dönemi olmasına karşın Anadolu insanının gözlerindeki umutsuzluk 

M. Marx’ı da şaşırtmıştı. 

Sonuç itibarıyla görülüyor ki, neden ister toplumsal şartlar ister kültürel-tarihsel 

miras; ister zahit babalar ister aydınlar isterse bunlardan birkaçı yahut tümü 

birden olsun, halktaki heyecansızlık, durağanlık, güvensizlik ve tebessümsüzlük 

hâli inkılapçıların/modernistlerin dikkatini çekiyor ve yapılacak büyük çaplı 

değişim hareketleri için olumsuz bir işaret olarak algılanıyordu. 

Sonuç: Tebessüm İnkılabı Nasıl Bir “İnkılap”tır? 

Siyaset bilimi ve sosyolojinin verileri ışığında düşünüldüğünde insanların 

tebessüm etmesi, hiç kuşkusuz bir inkılap değildir. Zira inkılaplar toplumların 

çehresini değiştirir; ama elbette ki çehrenin mütebessim olmasıyla sınırlı bir 

anlamda değildir bu… Tarih boyunca filozofların mutluluk-mutlu yaşamla ilgili 

çokça kafa yordukları düşünüldüğünde insanların tebessüm etmesini sağlayan 

bir inkılabın çok önemli bir gayeye ulaştığı söylenebilir; ama Türk inkılapçıları 

“Tebessüm İnkılabı” derken, daha ziyade somut bir toplumsal projeyle 

ilgileniyorlardı.  

Gökalp, makalesinde bunun ipuçlarını veriyordu. Mütebessim olmayan insanlar 

sinirli ve gergin olurlardı. Bu, inkılapları/medeniyeti o zamanki meşhur deyişle 

“halka doğru” götürecek olan modernist aydınlar için, yepyeni bir projeyle 

halkın karşısına çıktıkları düşünüldüğünde, pek de arzulanır bir durum değildi. 

Bu yeni projeler, reaksiyonla veya Yakup Kadri’nin romanında tasvir ettiği 

türden tamamen donuk bir ifadeyle karşılanabilirdi. Oysa büyük dönüşümlerin 

gerçekleşmesi, halkın da aydınlarla benzer bir heyecan taşımasıyla mümkündü.  

İkinci olarak mütebessim olmayan müteşebbis de olamazdı. Modern toplumun 

ihtiyaç duyduğu pek çok meslek dalında eksikleri olan bir ülke için, bu hayati 

bir problemdi. Burada mütebessim olmakla anlatılmak istenen basitçe gülmek 

değildi. Nietzsche’nin kavrayışıyla söylersek bu, hayata/kendine“evet” demekti 

(Nietzsche, 2008, s. 51). Hayata evet demeyen, içine kapalı bir toplum, topluma 

taşınmaya çalışılan yenilikleri ya tepki ya da ilgisizlikle karşılayacak7, bu da 

                                                            
7 Burada Avni Başman’ın 1926 senesinde yayımlanan bir makalesinde yaptığı bir 

ayrıma işaret etmek yerinde olacaktır. Başman’a (1992, ss. 468-471) göre iki tür insan 

vardır: dökme insan ve dövme insan. Her iki insan türünü de demir örneğinden yola 

çıkarak açıklayan yazar, birinci türe giren kişilerin aynı dökme demir gibi istenilen 

kalıba sokulan, esnekliği az ve tepkileri belirli insanlar olduklarını; ayrıca mücadele 

kabiliyetlerinin de en düşük düzeyde -ancak sakin bir hayat sürmeye yetecek kadar- 

olduğunu ileri sürer. İkinci tür insanlar ise dövme demire benzemektedir; onlar 

şekillerini def’aten (hemen/bir defada H.S.Ç) almamakta, hayatın çeşitli darbeleri 

karşısında zaman içinde biçimlenmektedir. Bu insanlar “faaliyetin ve cidalin yaptığı 

(…) bugünkü hayatın insanıdır”. Nitekim “durgun ve sakin cemiyetleri, hareketli ve 
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aydınların karşısına aşılmaz bir duvar gibi dikilecekti. Modern ekonomi, hayata 

evet diyen insanlar tarafından yaratılmıştı8. Tebessüm hayata evet demenin bir 

işaretiydi; bu yüzden mütebessim olmadan müteşebbis olunmazdı9. 

Hayatın mücadeleden oluştuğunu düşünen Türk aydını için, Machiavellici bir 

tabirle “virtù”su, yani mücadele yeteneği yüksek bir halk olunması önemliydi10. 

Tebessüm, halkın “virtù”sunun11 yükselmesinin de bir işareti olacaktı12. 

                                                                                                                                                  
müterakki cemiyetler hâline sokan ihtilal ve inkılapları daima bu ikinci nevi insanlar 

yapmışlardır.”. Öyle ki “Abdülhamid devrindeki durgun cemiyetin kalıp insanları, 

nebati (bitkisel H.S.Ç) hayatlarını yaşarken” Jön Türkler 1908 İhtilali’ni yapmışlardı. 

Başman, durgun cemiyetleri harekete geçiren kişilerin hayatın mücadeleleri içinde 

yetişen ve bu mücadele sırasında yeteneklerini geliştiren insanlar olduklarını ve 

“durgun” Türk toplumunu da bu türden insanların ihtilal ve inkılaplarla dönüştürmeye 

çalıştıklarını saptayarak konuya başka bir ayrım üzerinden açıklama getiriyordu. 
8 Abdullah Cevdet (2008, s. 102), Henry Bordo’nun “La Peur de Vivre” adlı 

romanından yola çıkarak yazdığı ve İçtihad’da yayımlanan “Yaşamak Korkusu” adlı 

bir makalesinde, hayattan korkmakla iktisadi alandaki başarısızlık arasında bir 

bağlantı kurar. Hayattan korkan insanlardan oluşan bir toplumda, 

“memuriyetperestlik” ortaya çıkmaktadır. Oysa gelişmek adına müteşebbislere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Abdullah Cevdet şöyle yazar: “Hayat önündeyiz. Hayat korkusu 

yüreğimize girmesin. Hayattan korkmak, ölümden korkmaktan daha korkakça ve sonu 

gelmeyen bir rezilliktir. Hayat varlıktır. Varlık hayatla mücadele demektir. Zorlukları 

devirmektir, ilerlemektir, daima ilerlemektir.” Böylece yazar, dönemin en gözde 

kavramlarından biri olan “ilerleme” ile hayata evet deme arasında da bir bağlantı 

kurmuş oluyordu.  
9 Bu içe kapanmacı kültürün iktisadi gelişmeye olumsuz etkileri hususunda iktisat 

tarihçisi Sabri Ülgener’in dikkate değer çalışmaları mevcuttur. Biri için bk. Ülgener, 

2006. Türk modernleşmesinin Nietzsche’nin “insanın en esaslı talebi” olarak gördüğü 

“Güç İstenci” ile bağlantılı olduğunu düşünmek mümkündür. Bu bağlamda 

modernleşme, Türklerin bir zamanlar olduğu gibi güçlü bir millet olması isteğine 

denk düşer. Nitekim toplumsal devrimlerin “devleti ve ulusu güçlendirici” bir 

fonksiyon gördüğü Skocpol tarafından ifade edilmiştir. (Bunun sadece sosyal 

devrimler değil; ama genel olarak devrimler açısından da geçerli olduğunu düşünmek, 

kanımızca mümkündür.) Böylece diyebiliriz ki Türk Devrimi, ulusu ve devleti güçlü 

kılacak değerler üzerinden hayatın yenilenmesi ve olumlanmasını amaç edinmiştir 

(Nietzsche, 2002, s. 355; Skocpol, 2004, ss. 23-24). 
10 Abdullah Cevdet (2008, ss. 169, 171), yine İçtihad’da yayımlanan bir başka 

makalesinde Anadolu halkının savaşlardan bezgin bir hâle geldiğini ve gerekirse 

vatan uğruna ölmek için gerekli “hayat”a sahip olmadığını söylemektedir: “Anadolu 

ölebilmek için lazım gelen hayata mail değildir. Fedakârlık vardan meydana gelir. 

Varı olmayanın verebilmesine nasıl ihtimal olunur, nasıl beklenti içinde bulunulabilir! 

İnsan ölüme heyecan ile atılır. Heyecan canda olur, canı olmayanda yarı-ölü ve yarı-

zinde bahtsız insanlarda ne can ne de heyecan yoktur. Sıtmadan bitmiş, ikinci 

derecede ve hatta üçüncü derecede verem olmuş insanlardan bile arslanca dövüşmek 

ve ölmek bekledik. Ölünün karşısına çıkmak için taze ve tam bir hayat ile hayat dolu 
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Değiştirilmeye çalışılan, asırların getirdiği acılar, korkular ve özellikle son iki 

yüzyılda alınan yenilgilerin yarattığı manevi çöküntü hâli ve bunun eşlik ettiği 

kültürel yapılanmaydı13. Tebessüm, modernistlerin kültür devriminin halkta 

                                                                                                                                                  
olmak lazımdır. (…) Anadolu için tatbiki kesinlikle gerekli ve pek acele olan düstur 

şudur: Nüfusu nitelik ve nicelik olarak yükseltmek. (…) Köylülerimize, köylerimize 

biraz nur, biraz hayat götürelim! Aman bunu geniş bir muhabbetle, derin bir 

merhametle ve hele büyük bir süratle yapalım!” Görüldüğü gibi A. Cevdet de Yakup 

Kadri gibi sorumluluğun aydınlar üzerinde olduğu kanaatindeydi. Ayrıca Gökalp’a 

benzer biçimde halka iyi muameleyi aydınların çabaları sırasında benimseyecekleri 

bir düstur olarak belirliyordu. 
11 Machiavelli’nin siyaset felsefesinin önemli terimlerinden olan virtù, “insanın (halkın) 

yaratıcı enerjisini harekete geçiren yetenek ya da beceridir; güç, kurnazlık, yiğitlik, 

cesaret, azim, kararlılık gibi özellikleri içinde barındırır” Halk, virtù sayesinde 

Machiavelli’nin fortuna dediği yazgıyla/talihle mücadele edebilecektir (Ağaoğulları 

ve Köker, 2008, ss.189, 192-193). Savaşlar içine doğmuş ve savaşlar içinde 

yoğrulmuş Türk eliti için halkın mücadele yeteneğinin yükselmesi önemliydi. Dahası, 

modernleşme dalgası karşısında da milletin yeni duruma uyum kabiliyeti göstererek 

ayakta kalması gerekiyordu.  
12 Müzik alanında yapılan değişimler, halkın duygu durumunda değişiklikler 

yapılmasını da kapsıyordu. Zira konu sadece Batı tekniğiyle Türk zevkini birleştirerek 

çok sesli modern müziğe ulaşmak değil; aynı zamanda “yeni hayat”a uygun düşecek 

bir kültürel dönüşümü sağlamaktı. Örneğin zevkleri bakımından birçok Batılı öge 

taşıyan II. Abdülhamid alaturka müzikten değil Batı müziğinden hoşlanıyordu ve 

alaturka müziği çok hüzünlü buluyordu. Mustafa Kemal Atatürk de Türk sanat 

müziğini çok sevmesine ve dinlemesine karşın halkın müzik zevkinde değişiklikler 

yapmak konusunda ciddi atılımlarda bulundu. Aynı şekilde o da Şark müziği olarak 

adlandırdığı bu müziğin “Türk’ün çok münkeşif ruh ve hissini tatmin” edemeyeceğini 

belirtiyordu. Fıtraten “şen ve şatır “ olan Türk milletinin bu müzikle gamlandığını, 

oysa Şark müziğini dinlerken “kansız gibi görünen” halkın medeni dünyanın müziğini 

dinleyince hemen harekete ve faaliyete geçtiğini ifade ediyordu. II. Abdülhamid ise 

bu tür devrimci amaçlar taşımadığı için, kendi zevkini halka götürmeye çalışmamıştı. 

II. Abdülhamid ve Atatürk’ün bu konudaki farklı tutumları için bk. Hanioğlu, 2011,  

s. 219. Abdülhamid’in alaturkayı hüzünlü bulması için bk. Osmanoğlu, 2007, s. 29. 

Atatürk’ün görüşleri için bk. (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II (1906-1938), 2006,  

s. 273). Selim Sırrı Bey de alaturka müziğin hüzünlü ve melankolik olduğu 

kanaatindeydi ve “müzik devrimi”yle bu husus arasında bağlantı kuruyordu. Ona göre 

yeni müzik “şen ve şatır” olmalıydı. (Kaya, 2012, s. 295).Makaleye 16.12.2013 

tarihinde http://www.historystudies.net/Makaleler/1105470337_14-

Yakup%20Kaya.pdf. adresinden erişildi. 
13 Birinci Meclis’teki milletvekillerinden İsmail Suphi (Soysallıoğlu)’nun söyledikleri 

çok yönlü kültürel değişimi anlatmak için kullanılan ifadeler hakkında bir fikir 

vermektedir. Soysallıoğlu’na göre meclis aslında bir inkılap yapmak gayesiyle 

toplanmamıştı; ancak Meclis’te toplandıktan sonra “ıslah ve inkılap” yapılması 

gerektiğini anlamışlardı. Ulusal kurtuluş mücadelesi, milleti yaşatmak için gereken 
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karşılık bulabileceğinin ve bulmasının işaretiydi14. Şark-Garp karşıtlığında, 

Hegel’in Şark okumasında belirttiği kültürel durumdu eleştiri oklarının 

yöneltildiği olgu ve buydu aşılması istenen: 

İstencin bitimliliği Doğulunun özyapısıdır, orada istenç bitimlidir, henüz 

genelleşmemiştir. (…) Dış etmenlere bağlı korku (Furcht), bir başına 

yönlendirici ulamdır (kategoridir). İstenç, bu bitimliden bağımsız değildir; 

çünkü düşünme henüz kendisi için özgür değildir. (…) Özgürlük ise 

bitimli olmamak, bir başınalıkta olmaktır ve buna saldırılamaz (akt. Kula, 

2002, ss. 83-84). 

Hegel’e göre her şeyden vazgeçme yüceliğine, Doğulularda, özellikle 

Hintlilerde rastlanmaktadır. Metafiziğin içerisinde eriyip gitme isteği, onların 

burnunun ucunu görememesine yol açar. Bu dünya, istenç, olumsuzlanabilir. Bu 

anlayışta kişi, ancak bu sayede değer kazanabilmekte, ancak aynı sebepten ötürü 

birey olarak özgürleşememektedir. Dolayısıyla hayata evet dememenin sonucu, 

özgürlüksüzlüktür (Kula, 2002, ss. 84-86). 

Hegel’in düşünceleri oryantalist ve Euro-santrik ögeler içerse ve zaman zaman 

Doğuluların belli bir tarihsel dönemdeki durumunun analizine özsel bir mahiyet 

atfetse de, hayata “evet” deme probleminin yarattığı güçlükler Türk aydınının 

da dikkatini çekmişti. Belki tam bir bilinçle olmasa bile, bu tebessümsüzlüğün 

altında derin bir kültürel-tarihsel kalıntı olduğunu ve özsel olmayan bu 

                                                                                                                                                  
tüm iyi esasları almak gerektiği fikrine ulaşmalarını sağlamış ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda “her şeyden inkılap yapmaya karar ver(mişlerdi)” (Akal, 2013, s. 36). 

Buradaki “her şeyden inkılap yapma” ifadesi tam olarak “Tebessüm İnkılabı”nın ileri 

sürülme mantığını yansıtmaktadır; yani decadence’ın (çöküş) yarattığı kültürel 

yapılanmayı tüm yansımalarıyla ortadan kaldırmak ve hayatı olumlayan, kendine 

güven üzerinde yükselen yepyeni bir kültürel yapılanma inşa etmek… Ancak 

belirtmekte fayda vardır ki, geç modernleşen ülkelerde hızlı bir biçimde 

gerçekleştirilmeye çalışılan kültürel değişim/kültür devrimi, kültür kavramlarının, 

gündelik hayata dair sembollerin ve hatta jest ve mimiklerin, beden dilinin “aşırı 

siyasallaşması” sonucunu doğurabilmektedir. 
14 Hemen belirtmek gerekir ki kültür ve medeniyeti ayıran Gökalp, kültür değil 

medeniyet alanında bir değişimi benimsiyordu. Türk Devrimi’ni yapan kadro içinse 

kültür devrimi, genel Türk Devrimi’nin” Cumhuriyet’in İlanı” (siyasal devrim) ile 

birlikte en önemli ayağıydı. Ancak “muasırlaşmak” konusunda kesinlikle 

ortaklaşıyorlardı. Bunun dışında, Gökalp’ın görüşlerinde ve Kemalizm’de, 

bireyselleşme ve müteşebbislikle ilgili olarak bakıldığında biraz çelişkili görünen 

güçlü bir toplum ve vazife vurgusu vardır. Ancak ideoloji içi çelişkiler konusu bu 

yazının kapsamı dışında kalmaktadır. Gökalp’ın “yeni toplum” ve “yeni insan”a dair 

düşünceleriyle ilgili olarak şu eserleri karşılaştırmalı olarak incelenebilir (Ziya 

Gökalp, 2001; 2004; 2006). 
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durumun15 aşılması gerektiğini seziyorlardı. Bu amaçla, “decadence”ın eşlik 

ettiği kültürel yapılanmayı değiştirmeyi amaçlayan çeşitli “inkılap”lar gündeme 

geliyordu. İşte yapılması önerilen bu “Tebessüm İnkılabı”, iyiye doğru gidişin, 

inkılabın, hem anahtarı hem de işareti olacaktı.  
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JUVENILE JUSTICE SYSTEM IN TURKEY AND CHILDREN IN 

REFORMATORY CENTERS 

Sevgi ÇOBAN 

Abstract: The purpose of the study is to review the new reparative juvenile 

justice system and discuss what could its procedures and principles bring 

convicted children to enhance their living conditions. In line with the literature 

review on the present situation of the juvenile justice system after 2005, a 

questionnaire on family characteristics, school and work status, substance use 

and the prosecution and incarceration processes was conducted among 120 

children in reformatory institutions in Turkey in 2010-2011. The results of the 

survey indicated that children’s rights in criminal justice process are protected by 

the law, however as indicated in the literature review; in practice, there are many 

problems related to the prosecution process, period of detention, the structure of 

juvenile courts and penal institutions. Another conclusion is that in the 

functioning of the juvenile justice system, due to the failure in ameliorating 

children’s living conditions -a failure arising from the lack of policies regarding 

the fields such as family, education and work, substance use, reparative justice 

principle cannot be put into practice. 

Key words: Juvenile justice system, Turkey, juvenile delinquency, reformatory, 

convicted children. 

Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi ve Eğitimevlerindeki Çocuklar 

Özet: Bu çalışmanın amacı çocuk adalet sistemini gözden geçirmek ve bu 

sistemin işleyiş ve ilkelerinin hükümlü çocukların yaşamlarını iyileştirmeye olan 

katkılarını tartışmaktır. Çocuk adalet sisteminin bugünkü durumuyla ilgili 

literatür taramasıyla bağlantılı olarak Türkiye’deki eğitimevlerinde bulunan 120 

hükümlü çocuk arasında aile karakteristikleri, eğitim ve çalışma durumu, 

bağımlılık yaratan madde kullanımı ve sorgulama ve yargılama süreçleri ile ilgili 

bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçları çocuk haklarının kanunlar 

tarafından koruma altına alınmış olmasına karşın soruşturma, tutukluluk, çocuk 

mahkemelerinin yapısı ve ceza infaz kurumlarıyla ilgili birçok problem 

bulunduğunu göstermektedir. Diğer bir sonuç, ceza adalet sisteminin işleyişinde 

aile, eğitim ve çalışma, madde kullanımı gibi alanlarda önleyici politikalar 

oluşturularak çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasındaki 

yetersizlikler nedeniyle onarıcı adalet ilkesinin hayata geçirilemediği 

yönündedir. 

Anahtar kelimeler: Çocuk adalet sistemi, Türkiye, çocuk suçluluğu, eğitimevi, 

hükümlü çocuklar. 

Introduction 

In Turkey there have been several measures taken for the protection of 

children’s rights since 1990s in the justice system such as constitution of the 

Child Protection Law, children’s police units, juvenile courts and probation 

system. The legal regulations which have been in effect since then indicate great 



Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 

 

100 

 

progress for the rights of children who have been involved in the justice system. 

The main aim of these regulations is to distinguish the justice system for people 

under eighteen from the justice system for adults. The underlying idea of this 

aim is that the justice system for children must be reparative and rehabilitative. 

Children that have been involved in crime are generally the victims of 

conditions such as deprivation, poverty, neglect, abuse, addiction, etc. If these 

conditions can be improved, it is more likely that children can be reintegrated 

into society. 

The formation of the juvenile justice system in Turkey since the 1990s is 

consistent with the rise of the restorative justice in the world in general. “In the 

1990s, many states began experimenting with forms of restorative justice as a 

means of re-introducing a greater emphasis on rehabilitation while still holding 

young people accountable for their actions” (Munchie, 2005, p. 36). Although 

this form of restorative justice has shifted through a liberal justice policy, which 

is based less on social inclusion of the juvenile delinquents, as Munchie (2005, 

p. 36) argues, the Turkish justice system has been based on this form since the 

late 1990s. This can be considered to be in favor of the juveniles involved in the 

juvenile justice system because research has shown that restorative forms of 

juvenile justice are effective for diminishing the likelihood of juvenile 

recidivism (Rodriguez, 2007; Bonta et al. 2006, p. 115; Rodriguez, 2005; 

Bradshaw and Roseborough, 2005). However, Turkey is a delayed follower of 

the global trends in the justice system. Thus, despite the recent developments of 

the restorative nature of the juvenile justice system, there remain significant 

defects in this system in practice. 

The main aim of this article is to discern the problematic issues in Turkey’s 

juvenile justice system and to suggest solutions for these issues. In the first 

section, there is a review of the regulations made since the 1990s in the juvenile 

justice system and the contradictions of the juvenile justice system in practice 

are analyzed. In the third section the results of the questionnaire are presented. 

In the conclusion, measures to be taken in order to enhance the juvenile justice 

system in the restorative justice perspective are recommended. 

Method 

In the first section literature on juvenile justice policy is reviewed. Based on the 

practice and malpractice indicated in the literature a questionnaire was 

developed with the aim of exploring the problems sentenced children encounter 

in the legal process. Thus, this study has a descriptive method. Surveys were 

conducted by face to face contacts with children in reformatory facilities in 

2010-2011. Results were analyzed by qualitative techniques; frequency tables 

were created to evaluate the extensiveness and seriousness of the problems 

children encounter in the justice system.  
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Questionnaire: A brief self-report questionnaire was conducted face to face 

among 120 children incarcerated in reformatory institutions. The questionnaire 

included questions on the children’s life challenges before imprisonment (such 

as drug abuse, working and living on the streets), type of the crimes committed, 

types of the courts that they were prosecuted, whether a report on children’s 

social, environmental and psychological conditions was made in the court, the 

length of the detention period, and whether they had a plan for future. These 

questions aimed to reveal the most mentioned problems regarding juvenile 

justice policy in Turkey i.e. the prisonization of the children, long detention 

periods in prisons which are defined inappropriate for the juveniles, the 

structural and qualification deficiencies of juvenile courts and the lack of 

consideration of social reports on children’s situations. 

Population and the Sample: 120 children in reformatory institutions in Turkey 

were chosen by purposive sampling technique. There are three reformatory 

centers in Turkey; in Ankara, İzmir and Elazig. These cities are in the middle, 

west and east regions of Turkey in turn. Fourty one children participated in the 

study in Ankara Reformatory Center. The number of children participated in the 

study was 48 in İzmir and 31 in Elazig. This number includes all of the children 

who were kept in reformatory centers and volunteered to participate in the 

study. Ten children in total were not available for various reasons (one of them 

rejected to participate, three were in an aggressive mode due to drug addiction 

and six run away and was away at the time of research). Thus, children 

participated in this study constitutes the whole population of children in the 

reformatory centers in Turkey in 2010-2011 period.   

Limitations: The initial aim of the study was to make an overall evaluation of 

the rights of all convicted children in the justice system. However, due to 

limited allowance of the Ministry of Justice for this research, survey could only 

be conducted among children in reformatories, and children in child prisons and 

adult prisons could not be included in the study.  

Juvenile Justice System in Turkey 

Reforms of the Turkish juvenile justice system began with Turkey’s acceptance 

of the The Global Convention on the Rights of the Children. By adhering to this 

convention, Turkey has accepted a separate justice system for children with 

separate law, courts, probation and criminal justice system and social services 

agencies. Below, the duties and activities of these systems are examined. 

Ten years after the 1995 Convention on the Rights of the Children in Turkey, 

with the Child Protection Law entering into force in 2005, there are many 

reforms on children’s rights in Turkey. However, since 2005, misapplications of 

these regulations have been causing inefficacy in protecting children’s rights. 

There are still many significant problems and irregularities, which are discussed 
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in the following section, occurring in the Turkish juvenile justice system often 

indicated by NGOs, government units and academic reviews.  

a. Investigation Process and Law Enforcement Units 

The One of the most important problems in the law enforcement process is that 

not all police stations have children’s police units; thus, some of the children 

taken to a police station encounter officials who do not have the proper 

background and training for treatment to children in prosecution. A second one 

is that according to the Child Protection Law, children must be questioned in 

convenient settings in which there are only limited people that are officially 

related to the prosecution. It is stressed that most of the time children cannot be 

provided with convenient settings; most of the time, children are questioned 

more than once, during the questioning, people not officially related to the case 

are present (Gündem Çocuk, 2008). Cavdar’s research based on the interviews 

with the 21 children in custody reveals that the children were not informed 

about prosecution (who will question them, what the possible results of the 

questioning are, how long it will last etc.) and are anxious about being 

questionned over again (Çavdar, 2006, p. 25). 

According to the results of research conducted by Akdam in 2006 that was 

conducted with 2,930 children’s police officers in Ankara, Istanbul, Gaziantep 

and Adana, officers perceive that the Child Protection Law and legal regulations 

for children’s police to be inadequate for protecting children’s rights (Akdam, 

2006). Thirty seven percent of the participants did not agree with the statement 

“the children’s police department meets the requirements”; 34.8% stated 

undecided. Similarly, 47% did not agree with the statement “the structure of the 

children’s police branch office meets the requirements”. Forty nine per cent of 

the participants thought legal regulations and practice contradict each other 

while 26.9% were undecided. Seventy five per cent of the participants did not 

agree with the statement “children’s police is able to take initiative in favor of 

not legally proceeding the petty crimes.” In other words, a considerable 

proportion of the police officers cannot take initiative to solve crime without 

further legal procedures. Forty six per cent of the officers did not agree with the 

statement “the police is able to work together with social worker” (Akdam, 

2006, pp. 60-61).These results indicate that the children’s police department 

does not have sufficient authority to secure children’s rights in the justice 

system. 
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b. Prosecution Process 

In 2008, 6.42% of the total number of the accused persons prosecuted in 

Turkish criminal courts were children 12 to 17 years old (TURKSTAT, 2008). 

In accordance with the regulations of the Child Protection Law Article 36, 6,974 

children were sentenced to probation in 2011 (İçli, 2009, p. 40; Department of 

Probation and Help, 2011). 

According to a 2009 UNICEF report, 75% of children in prisons and juvenile 

prisons were children who were awaiting trial (UNICEF 2009-B). The average 

duration of a trial is 414 days for juvenile courts and 502 days for high criminal 

courts (Republic of Turkey, Ministry of Justice, 2010, p. 55). To make a 

comparison, in the US state of Washington, the duration of trial is a maximum 

of 60 days. This falls to 30 days if the child is under arrest (Washington Courts, 

2003, pp. 3-4). The length of trial in Turkey is a great disadvantage for children 

in that children are kept away from their families, education and their social life. 

More important, the longer the trial is, the more likely it is that the juvenile is 

labeled as a criminal and be excluded by the community. 

A major problem in the prosecution process is that juvenile courts in Turkey are 

insufficient both in number and in quality. According to the law, juvenile courts 

must be established in every city (Doğan, 2003, p. 7). However, the total 

number of juvenile courts were only 11 in 2003 and 71 (59 of them are juvenile 

courts and 12 of them are juvenile high criminal courts) in 2010. In addition, 

some of the juvenile high criminal courts was closed by 2009, decreasing to 

seven (Prime Ministry Human Rights Presidency, 2009). There are juvenile 

courts only in Ankara, İstanbul, İzmir and Trabzon today (Ulugtekin and 

Baykara-Acar, 2011, p. 201). 

Because juvenile courts were not established in every city in Turkey, some of 

the children are prosecuted in adult courts. According to UNICEF’s (2007-A) 

Turkey report, in 2007, more than half of the accused children were prosecuted 

in adult courts (UNICEF 2009-B). 

The absence of juvenile courts in some cities and other courts not having special 

units for children causes serious problems. Furthermore, in juvenile courts a 

limited number of social workers, experts, and supervisors, as well as lack of 

supervision mechanisms are subject to criticism for weakening the juvenile 

justice system (UNICEF 2009-B). Because juvenile courts are limited, the cases 

accumulate and the justice system slows down. This problem is stressed in 

European Commission Progress Report of the Prime Ministry’s Human Rights 

Presidency. The dearth of children’s prosecutors, children’s psychological 

examinations being skipped, and insufficient numbers of experts employed for 

this examination are cited as basic problems (of the Turkish justice system 

Prime Ministry’s Human Rights Presidency, 2009, p. 16). 
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Negligence on preparation and consideration of social examination reports in 

accordance with the law is also a problem. Experts’ inappropriate training for 

preparing reports is another point. In the law, there is no regulation for who can 

be employed as social worker; thus, people graduated from universities’ 

pedagogic departments can be employed as social workers. In the Turkish 

Ministry of Justice strategic plan 2010-2014, it is indicated that the definition of 

the social worker must be clearly stated (Republic of Turkey, Ministry of 

Justice, 2009, p. 75). Second, social workers do not have the resources to visit 

the child’s home, family and school. Third, the Court of Appeals does not have 

enough officers for supervising children’s cases (Gündem Çocuk, 2008). 

Furthermore, the reports based on these examinations can present very limited 

information on children’s life conditions. In the Search Report on the 

Application of the Child Protection Law, it is indicated that social workers do 

not visit children’s homes and do not make interviews with family member of 

children. Most of the time, these reports are based on fifteen minute interviews 

with (Istanbul Bar, 2007, p. 28). 

Another failure of the juvenile courts is that judges do not have knowledge on 

the Child Protection Law and are negligent in applying the law: Often it is the 

situation that judges do not have sufficient knowledge of the Child Protection 

Law and the Convention on the Rights of the Children in detail, do not follow 

NGOs activities on this issue, determine the cases without any efforts to further 

understand the child’s situation, do not even once visit the child at home, and do 

not have any idea about temporary injunction (Kolbüken, 2010, p. 47). 

c. Execution of the Sentence 

While there were 120 accused children in penal institutions in 2010, this 

number has risen to 211 in 2011. In January 2011, 6,829 children were 

sentenced to probation. Twenty-three of these sentences are probation sentences 

after release from detention. 

As indicated in the UNICEF report (2009-B), reformatories for children are 

inadequate in number and quality. Currently, there are three reformatories in 

Ankara, Izmir and Elazıg. In 2010, only 135 of the 2622 children in the penal 

institutions were in reformatories (Grand National Assembly of Turkey, Human 

Rights Commission, 2010). Others have been sent to the prisons. The lack of 

capacity causes the duality of punishment execution. Some of the children are 

sent to reformatories, while others are sent to children’s prisons, which have 

harsh conditions with regards to reformatories. 

The Human Rights Commission of the Grand National Assembly of Turkey 

established a subcommittee for investigating rights of the children in penal 

institutions in 2009. The results of the examinations are as such: Children are 
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affected negatively by the long lasting appellate procedure. In the Adana-

Pozantı prison, children and adults are housed together. Because of the 

extensive work load of the prison personnel, sometimes children’s ages cannot 

be assessed correctly (because of the late identity registration, some of the 

children are recorded as being younger than they had been); thus, in the 

children’s prisons, there may be persons older than eighteen. In addition, 

because there is not a camera system in the corridors and dorms are crowded, 

younger children sometimes are harmed by older children (Grand National 

Assembly of Turkey, Human Rights Commission, 2010). Furthermore, some of 

the prisons and reformatories are short of expert personnel. In this report, three 

prisons in Adana, Izmir and Kayseri were recommended by the authorities to be 

closed because of the poor conditions. 

The report states that only sentenced children can be sent to reformatories; 

children under arrest are kept in separate places for children in adults’ prisons. 

In the report the effects of this discrimination is described as follows (Grand 

National Assembly of Turkey, Human Rights Commission, 2010): 

Especially children who were involved in crime for the first time and who 

can be easily influenced by other criminals in penal institutions are in 

contact with convicted criminals in prison. In addition, in prisons, 

programs to develop children’s educational and/or occupational skills are 

inadequate. Children are treated in the same way as adults. In these 

institutions there are no rehabilitation programs for the adaptation of the 

children into society except of the programs aimed at adults. (…) These 

children in the institutions are deprived of professional treatment and 

support. 

Çavdar’s study (2006, p. 26) reveals that most of the children in penal 

institutions are exposed to violence, involved in fights and exposed to sexual 

and physical violence. In the last two years, some measures have been taken 

such as installing camera systems and reducing the number of children in the 

dorms to prevent violence among children in penal institutions. However, these 

measures have not been implemented in all of the institutions at the same time; 

in some institutions, there is not even a single one of these measures has been 

taken. 

UNICEF’s report on the Situation of Children and Women (2010, p. 4), 

underscores that there is no independent mechanism for monitoring children’s 

rights. It is remarked that the Children’s Rights Watch Committee established in 

2008 cannot function as an independent organization, because it is a 

governmental organization. Thus, the situation of the children in penal 

institutions can only be known by this committee and a few NGOs such as 

Youth Re-autonomy Foundation. However, coordination still cannot be 

maintained within and between these organizations. Most of the time penal 
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institutions are not supervised by NGOs. Thus, children released from a penal 

institution are not directed by social workers in these institutions to and thus do 

not apply to get help from NGOs working on this area. Furthermore, NGOs 

working on this area lack in resources and are not well organized; thus, they do 

not meet the released children’s expectations such as guidance for employment, 

rehabilitation, access to social services. 

d. After Execution of the Sentence 

Children who are released from a penal institution face many problems later on. 

Many of them have exactly the same troubles they faced before the punishment 

due to poverty, unemployment, substance abuse and gang membership. There 

are not any institutions for monitoring children and preventing the risk of 

recidivism. Compounding the problem, information is limited about these 

children, because there are no organizations working on the rehabilitation 

process or monitoring children after execution of the sentence. 

Protection commissions are responsible for ensuring that children continue their 

education. According to a by-law of the Turkish Ministry of National 

Education, children who do not attend school for two semesters are dismissed 

from school. Children in penal institutions can be exempt from this rule with the 

legal excuse of their detention period. Nevertheless, this regulation is neglected 

most of the time according to Human Rights Commission of the Grand National 

Assembly of Turkey. Moreover, there is no preparatory program for them to 

attend school later on (Grand National Assembly of Turkey, Human Rights 

Commission, 2010). 

In Çavdar’s research, most of the children reported that they were going to work 

after release instead of completing their education. The main reason for this 

decision is that children thought they were going to be excluded by teachers and 

other students in school because of their criminal status (Çavdar, 2006,           

pp. 35-36). Imprisonment prevents children’s development and is regressive in 

that imprisonment leads to children being labeled as “criminals”. 

One of the major problems of the protection commissions is the absence of a 

standard database about children undergoing the criminal justice process. 

Existing statistics were found insufficient to help devise a policy for these 

children (Istanbul Bar, 2007, p. 10). 

Results 

Demographic Information: Children in reformatory centers are between the 

ages of 14 and 19. Since children under the age of 13 are not imprisoned 

according to the law, the minimum age is 13 for prison sentence. Persons older 

than 18 years have a right to serve the sentence in reformatory if they continue 

their education. There are three persons at the age of 19 and in reformatory 
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centers, people are not separated by their age; they stay together at the wards for 

six. The mean age is 17.18. Most of the children are at the age of 17 (49.2%) 

and 18 (35%). 

Only ten of the children in the centers are female. Most of the female children 

are between the ages of 17 and 18. Only two are younger. 

Most of the children live in an urban area (76.7%). Town (17.5%) and rural area 

(5,8%) follow this. Children living together with both parents are 58.3%. The 

other 41,7 live together with the mother (25%), with the father (2.5%), with 

other relatives (5%) or with friends, on their own etc. 

Although most of the children lived together with both parents before 

committing crime; they ran away and spent one or more nights on the streets for 

some reasons. Of the children 65.8 spent at least one night on the streets. Of the 

children who ran away 45,6% indicated family pressure and violence as the 

reason. Others give the reason of peer influence (36.7%), substance addiction 

(15.2) and other reasons (2.6%). 

The total time that children spent on the streets varies between a couple of 

nights and more than a year. Most of the children (40.5%) lived on the streets 

for less than a month; 36.7 lived on the streets from one month up to one year. 

Children who lived on the streets more than one year is 22.8%. 

Family Life: As can be seen from Table 1, children lived together with both 

parents before confinement are 58.3%. Twenty five percent lived with the 

mother and only 2.5% were with the father. Five percent lived together with 

other relatives such as siblings of the father or the mother and other 11 children 

(9.2%) reported that they lived on the streets and/or together with the friends 

most of the time. Broken family is common among the children’s families 

(41.7%).  

Table 1. Whom She/he Lived Together With Before Confinement 

 Number of Children Percent 

Both Parents 70 58.3 

Mother 30 25.0 

Father 3 2.5 

Other Relatives 6 5.0 

Other 11 9.2 

Total 120 100.0 
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Physical violence against children is very common in the family (see Table 2). 

Most of the children are the victims of family violence (82.5%). As to who 

commits violence, it is usually one of the parents (76.3%); older siblings follow 

this (22.7%), finally partner violence comes (1%).  

Table 2. Who Commits Domestic Violence Against Her/Him? 

 Number of Children Percent Valid Percent 

Parents 74 61.7 76.3 

Elder Siblings 22 18.3 22.7 

Partner 1 .8 1.0 

Total 97 80.8 100 

No violence 23 19.2  

Total 120 100  

Only two children’s monthly family income is above the absolute poverty line. 

Considering this, together with the family type and the fact that approximately 

every one out of two children have more than three siblings; children avowably 

are living in a serious deprivation. This deprivation leads children working on 

daily or weekly wages at an early age on hard conditions. Children usually drop 

out of school for these reasons. Most of the children drop out before committing 

crime (92.5%). 

Table 3 shows the number of family members and relatives with criminal 

records. Criminality rate among family and relatives is considerably high; 88 of 

120 children had at least one family member or relative with a criminal record 

(73.3%). Children that have one to three family member(s) or close relative(s) 

that has/have been arrested at least once is 63.3%. Having more than three 

criminal family members or relatives is 10%. There are six, seven, and even 

eight criminal members in some family circles. However, most of the children 

have one (40.8%) or two (19.2%) relatives with criminal records. There are 21 

persons committing murder, and 32 other violent crimes in total among family 

circles. Theft (16 persons in total), drug related crimes (16), robbery (12), 

sexual crimes (11) and membership of an illegal organization (10) are other 

most common crimes among family members and close relatives. 
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Table 3. Number of Family Members and Relatives with Criminal Records 

 Frequency Percent Cumulative Percent 

No family members or relatives  32 26.7 26.7 

1 person 49 40.8 67.5 

2 persons 23 19.2 86.7 

3 persons 4 3.3 90 

4 persons 7 5.8 95.8 

5 persons 2 1.7 97.5 

6 persons 1 .8 98.3 

7 persons 1 .8 99.2 

8 persons 1 .8 100 

Total 120 100  

Education and Work Experiences: Most of the children reported dropping out 

of school before confinement (92.5%). Of the children 51.7% also reported that 

if they have a chance they want to continue their education after the correction. 

Two of the children from Elazığ Reformatory Center reported to have higher 

education but they do not have a chance to prepare for the university entrance 

examination in the center. 

Almost all of the children have a working experience (80%). Similarly, children 

who dropped out of school have a high rate (92.5%). This may be related to the 

fact that harsh working conditions are obstacles for educational attainment; only 

a small proportion could both attend school and work at the same time. The 

children also have high rates of truancy (81.2% more than three times) and 

having disciplinary punishment from school (41.6% at least once). 

Almost half of the children (51%) worked full time at the constructions, 

factories, and workshops (see Table 4). Others worked full time as apprentices 

at the restaurants, barber shops and so on. The rest reported working on the 

streets (1.7%) and other jobs (1.7%). There are only two children who worked 

on the streets as a street hawker. This indicates that working on the streets is not 

a long standing job for children even when most of them have an experience of 

spending the night out and living on the streets is familiar to them. Children 

usually start by unqualified jobs such as selling tissues on the streets and 

beggary and as they grow up they get more qualified jobs such as car 

mechanic’s helper. The type of work that was done for the longest time thus 

partly depends on the age of the child. 
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Table 4. Type of Work  

 Number of 

Children 

Percent 

 

Valid 

Percent 

Service work at restaurants, 

barbershops, etc. 43 35.8 44.8 

Labour at buildings, workshops, 

factories 49 40.8 51.0 

Street work 2 1.7 2.1 

Other 2 1.7 2.1 

Total 96 80.0 100 

No working experience 24 20.0  

General Total 120 100  

The average of a child’s working period is 1.5 years. Most of the children 

worked three to four years (30.2%). A large proportion of the children worked 

for less than a year (24%). Children worked for two to three years are at the rate 

of 20.8%. A third group of children worked for one to two years (18.8%). The 

rate of the children who worked for more than four years is 6.3% (see Table 5). 

Table 5. Years of Working Experience 

 Number of 

Children 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Less than 1 

year 23 19.2 24 24 

1-2 years 18 15.0 18.8 42.7 

2-3 years 20 16.7 20.8 63.5 

3-4 years 29 24.2 30.2 93.8 

4-5 years 4 3.3 4.2 97.9 

5-6 years 2 1.7 2.1 100 

Total 96 80.0 100  

No working 

expericence 24 20.0   

General Total 120 100   

Most of the children reported that they worked to afford their own expenditures 

(62.5%). Others worked to provide support to their family (37.5). Almost half of 

the children started working by their parents’ help (43.8%). 

Substance Abuse: Substance abuse is very common. Children use several kinds 

of legal and illegal substances. Volatile substances such as paint thinner and 

glue as well as ecstasy, cannabis, cocaine, heroin are easy to access. Children 



Juvenile Justice System in Turkey and Children in Reformatory Centers 111 

who used one of these substances more than three times is 44.2%. Other 10.8% 

reported using them a few times but they were not addicted. Thus, substance 

addiction is frequent, and the access to addictive substances is not difficult. This 

is supported by the results that 60% of the children also had friends who used 

substance more than three times and 38.4% of them had friend who dealt drugs 

at least once. 

Crime: Only children who commit serious and repeated crimes are put in 

reformatory centers. Most of the children have several criminal records. Most of 

these crimes are against property such as robbery (see Table 6). The last crimes 

children commit and cause incarceration is robbery (45.8), murder or attempted 

murder (19.2%), theft (18.3%), sexual crimes (8.3%), drug dealing (5%), and 

battery (3.3%). While the most frequent type of crime is robbery among males 

and murder is in third place among six crime categories; murder is the most 

frequent type of crime among females. Five of the ten female children reported 

murder. Among them, one murdered her father because of his violence against 

family members. One killed her uncle who attempted sexually harrasing her, 

other three killed their boyfriends for their violence and threatening. As to other 

female offenders, three sentenced for theft, one for robbery and one for drug 

dealing. 

Table 6. Type of Crimes Committed by the Children 

 Number of Children Percent Valid Percent 

Theft 22 18.3 18.3 

Robbery  55 45.8 45.8 

Battery 4 3.3 3.3 

Homicide/attempted homicide 23 19.2 19.2 

Drug related crimes 6 5 5 

Sexual crimes 10 8.3 8.3 

Total 120 100 100 

Of the children, 65.8% had a accomplice at their last crime. The accomplice is 

usually a peer from the neighborhood (82.5%), a family member (7.5%), a 

relative nearly at the same age (6.3%), spouse or partner (2.5%) or someone else 

(1.3%). 

Proceeding and Punishment Execution: Only 12.5% of the children have 

been charged in juvenile courts. There are more children who have been 

charged in the juvenile high criminal courts (28.3%), and most of the children 

have been charged in criminal courts (50.8%). Ten children reported that they 

did not know the court type that they have been charged. 
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The rate of the children reported that a social report was made by the court 

experts is 25%. As well as in juvenile courts, in juvenile high criminal courts a 

social report is made about children, too. 

Before entering a reformatory center, children are usually kept in prison. The 

time spent in prison varies between 0 to 48 months. Ten children were sent 

directly to a reformatory center because of the cancellation of the stay of the 

execution due to committing crime again (8.3%). The number of the children 

who stayed in prison for one to 6 months is 41 (34.2%); this is the largest group 

in the sample. The number of children who stayed in prison for19 to 24 months 

is 27 (22.5), this is the second largest group; and children who stayed in prison 

for 25 to 30 months follows it with16 persons (13.3%) (see Table 7). Usually 

the time that children kept in prison exceeds one year due to the long 

prosecution process. 

Table 7. Total Time Children Had Been Kept in Prison before Going into 

Reformatory Centers 

 Number of 

Children 

Percent 

 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

0-6 months 41 34.2 34.2 34.2 

7-12 months 10 8.3 8.3 42.5 

13-18 months 11 9.2 9.2 51.7 

19-24 months 27 22.5 22.5 74.2 

25-30 months 16 13.3 13.3 87.5 

31-36 months 11 9.2 9.2 96.7 

37-42 months 2 1.7 1.7 98.3 

43-48 months 2 1.7 1.7 100 

Total 120 100 100  

There are remarkable results about the time that children kept in reformatory 

centers when compared with the time they kept in prisons. The average time 

that children have spent in reformatory centers is 6.8 months. Most of the 

children had been there for no longer than one year (86.7%). There were 16 

children that have been there for one to four years. 

Discussion 

The family structure, family criminality, living on the streets, working 

experiences, education and substance addiction overall indicate that children 

were pushed into crime at least partly under the poor living conditions. 

The reparative perspective on juvenile justice has a sound legal basis in Turkey 

since the 2000s. The principle of this justice perspective is to regenerate these 
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conditions in order to prevent children committing crime. Thus, the justice 

system ought to focus on the family, education, substance use, working and 

living on the street contexts as well as how to protect their welfare within justice 

system. The reason underlying of the whole juvenile justice system is directly 

related to an overall amelioration of children’s life standards. 

However, this basis has been weakened by many failures in practice: First, by 

the system’s insensitivity towards children’s living conditions and second, by 

the incompatibility of the practice with the law. Regarding the first problem, 

results of the study clearly shows that children have serious problems related to 

the family, the school, substance use and working. 

As literature indicates, broken family may be a reason of children’s inclination 

to delinquency. Having too many siblings and low family income as well as 

broken family structure is common among the children. These all leads to 

deprivation and low life quality and thus may have a serious effect on children’s 

high rates of crimes against property such as robbery and theft. According to 

Article 27, government agencies are obliged to protect the right of every child to 

a standard of living adequate for the child's physical, mental, spiritual, moral 

and social development. However, there are not concrete measures taken in this 

direction. 

Substance use and abuse, together with lack of education, working and living on 

the streets gives an idea about the life style of the children. Most of the children 

have drug addiction, a part of them left school due to addiction; some of them 

committed crimes such as robbery to afford drugs. Some children get addicted 

especially to volatile substances while they work at factories and workshops. 

The relationship between attending school and working is much clearer. The 

deprivation, family pressure, and partly money need for drugs compel children 

to work in harsh conditions. Work relations as well as type of the work can be 

consuming for children. Children who work as an apprentice in the service 

sector are often subjected to physical and verbal violence of their chiefs (Erbay, 

2008). 

As per Article 32 of the Convention on the Rights of the Children authorities are 

responsible for protecting children from economic exploitation, dangerous and 

harmful work for their health and development. However, there is not a 

effective monitoring system for working children. A considerable part of 

children work informally. This makes monitoring more difficult. 

Children who run away from home and live on the streets drop out of school. 

Children frequently run away from home similarly do not regularly attend 

school and this probably leads to dropping out of school, too. Of the children 

41% used drugs, spent the night on the streets, did not attend the school and 
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have a working experience. This shows the pattern when considered together 

with the financial difficulties. When thought together with pressure and poverty; 

this pattern can help developing a strategy against child delinquency. This 

strategy ought to compass the supervision of working conditions of children.  

Absenteeism can be considered as a significant indicator of inclination of both 

child victimization and delinquency. 

The highest crime type is not against property among females, on the other 

hand. Half of the female offenders murdered a familiar male who commit 

physical or sexual violence against them to defend themselves. This follows 

partly a different pattern due to the socio-cultural pressure of women. 

Research literature indicates the learning mechanisms have a serious effect on 

delinquency. Children are influenced from significant others, and family and 

close relatives are one of the most important sources of learning. Having 

criminal family members or close relatives’ this influence is also indicated by 

the results. Many of the children have at least one criminal family member. This 

number which rise to eight also indicates that crime is a family business. 

According to the result that children’s accomplices are largely peers from the 

same living area, neighborhood seems to be another important factor in 

delinquency.  The influence of family, peers and neighborhood manifests the 

importance of a total approach towards children involved in crime. On 

particular, the fact that release children to the same social settings after return 

underscores the importance of a monitoring mechanism. 

The lack of a monitoring mechanism for children released from penal 

institutions is a problem especially for specialists working on the reformation of 

the juvenile justice system. This mechanism would be more functional if it is 

developed by NGOs to help children adapt to outside world. This mechanism 

must be independent to prevent children from being labeled as criminals and 

being excluded from society. 

Thus reparative and rehabilitative approaches are still not as effective as they 

can be. The most important reason for this ineffectiveness is that the reparative 

principle is not valid (taken into account) until the jurisdiction. In the 

investigation and prosecution processes, children can be treated badly by the 

police and can be confined in inappropriate conditions such as prisons. Some of 

the children are treated well by the children’s police. However, many others are 

caught by other police officers and in this process, can be insulted and beaten. 

Also, children kept under detention with crime suspect are kept in prisons for 

very long periods from several months to two years. This has negative outcomes 

for children: When compared to reformatories, prisons have many 

disadvantages for children. For example, while children in reformatories can 

work outside and visit family every year, working outside and on leave for 
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family visits are prohibited in prisons. Furthermore, children sometimes stay 

together with the adult criminals in closed prisons. First, adults can harm 

children; second, juveniles in prison are at risk of being put through the 

“prisonization” process, which inhibits reintegration into society later in a long 

term. However, children are kept in prison much longer than in reformatories. 

Children stay in prison almost seventeen months while stay in reformatory 

centers no longer then seven months on average. This causes a serious problem 

of prisonization as indicated in the related literature (Clemmer, 1940; Zingraff, 

1975; Kuanliang, Sorensen and Cunningham, 2008). A part of the children in 

reformatory centers get time off for good behavior. On the other hand, most of 

the children are sent back to prison due to misconduct such as smoking, drug 

use, running away from the center, getting involved in a fight. This explains to a 

great extent why the time spent in reformatories is considerably short. Thus, 

children usually serve their sentence mostly in prison. Prisonization becomes a 

serious problem at this point. 

The three children that were unavailable because of their aggression due to 

substance withdrawal show the importance of a special treatment for addicted 

children in a separate social services unit. Otherwise violence in reformatory 

centers is a serious risk. 

In conclusion, while the juvenile justice system is reparative in principle, for 

children kept in detention with crime suspects, there is an unintended retributive 

principle in effect. To correct this, measures to be taken are as such: The 

pedagogical approach must be actualized. For this purpose, social workers and 

experts working in children’s police units and juvenile courts must be provided 

by both resources to conduct investigations of children’s social environments 

(socio-economical status, family life, school success, etc.). In addition, jobs of 

social workers and experts must be clarified in the law for them to have 

authority to intervene in the prosecution with the reports they prepared. Third, 

children’s police must be more actively involved in protecting children under 

investigation and in detention. 

In the Joint Platform for the Human Rights report (Atılgan and Atılgan, 2009,  

p. 75), as a solution of the problems mentioned above, it is recommended that 

children’s crimes be considered from the children’s perspective instead of an 

adult-centered justice model. From this perspective, crimes that children 

commit can be evaluated through the “antisocialiata” (behaviors harmful for the 

society and social life) principle instead of the legal definitions of crimes. A 

model in which juvenile suspects do not become the object of law enforcement 

officers and are excused from criminal justice procedures but are subject to 

rehabilitative practices is recommended. Such a model is essential for 

strengthening the reparative character of the juvenile justice system in Turkey. 
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In Turkey, there are no NGOs actively monitoring children’s rights in the 

juvenile justice system. However, NGOs’ monitoring based on prison visits, 

interviews with the children, criminal justice personnel is crucial especially for 

the enhancement of detailed children’s quality of life. 

Another important point is that the aim of the juvenile justice system should not 

only be reintegrating former convicted children but also determining the risk 

factors for juvenile delinquency and developing a protective policy on 

delinquency. In this respect, a national database including data on 

socioeconomic characteristics, social problems, victimization and deviance 

experiences of the children in Turkey must be created. This would be the first 

step for understanding and intervening children’s social problems that lead 

children into committing crime. 
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MÜNŞÎ İSKENDER BEY’E GÖRE XVII. YÜZYILDA İRAN 

SAHASINDA TÜRKLER, TÜRKMENLER VE KIZILBAŞLAR  

Tufan GÜNDÜZ 

Özet: İskender Bey Türkmen Münşî’nin kaleme aldığı Alem-ârâ-yı Abbasî adlı 

eser Safevîlerin sadece tarihine değil, dil, kültür, sosyal ve iktisadî hayatlarına 

dair geniş bilgiler ihtiva etmektedir. İskender Bey, Safevî Devleti’nin hizmetine 

genç yaşta girmiş, bir süre orduda görev aldıktan sonra bürokrasiye geçmiş ve 

münşîlik makamına kadar yükselmiştir. Onun eserini kıymetli yapan husus ise 

tanık olduğu veya bizzat içinde bulunduğu olayların naklinden başka, görevi 

gereği devletin işleyişine dair pek çok kaydın önüne gelmiş olması ve bunları 

dolaylı veya dolaysız olarak eserine yansıtmasıdır. İskender Bey’in tarih 

yazımındaki dikkati, siyasî, dini, askeri ve etnik meselelerde dikkati 

çekmektedir. O, etnik olarak Türk, Safevî ordusunda bulunmakla Kızılbaş, sıfat 

olarak Türkmen’di. İskender Bey’in anlatısına göre Kızılbaş olmak aynı 

zamandan Türk olmak anlamına geliyordu. Kızılbaşların ayin ve gelenekleri 

onların erdemlerini tanımlıyordu. Katı sûfilik prensipleri içinde devlete ve şaha 

sadakat Kızılbaşlığın temel prensibiydi. Türkmen adı ise bir yanda Akkoyunlu 

Devleti’ni meydana getiren unsurlardan iken sonradan Safevîlere ve Kızılbaşlığa 

intisap edenler için, diğer yandan Hazar Denizi’nin Güneybatısında yaşayan 

Sünnî Türkmenleri tanımlamak için kullanmaktadır. Her ikisinin birbirine 

karışmaması ise olayların cereyan ediş şeklinden anlaşılmaktadır. İskender Bey 

eserini Farsça kaleme almış olmasına rağmen, eser boyunca Türkleri ve Türk 

kimliğini öne çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra İran ahalisini Türk ve Tacik (Fars) 

diye tanımlayarak, bunların İran’ın yerli unsuru olduğuna vurgu yapmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Türk, Türkmen, Kızılbaş, Sufî, Fars, Safevî, Şah İsmail, 

İran. 

Turks, Turkmen and Qızılbashes in Iran Region in the 17
th

 Century 

According to Eskandar Beg Torkaman Monshi 

Abstract: Alam-ârâ-ye Abbasî by Eskandar Beg Torkaman Monshi comprises of 

not only wide knowledge of history but also of language, cultural, social, After 

he served in the army for a while, he was engaged in bureaucracy and be 

assigned as a Monshi. The thing that made his work precious is that besides 

narrating the events he witnessed or was himself involved in, he dealt with many 

records due to his position and he reflected those into his works either directly or 

indirectly. His being very careful in writing history is attached importance due to 

his attention in the political, religious, army and ethnical issues. He was a Turk 

in terms of ethnicity, a qizilbash as he was in Safavid army, and a Turkman as a 

title. According to Eskandar Beg’s narration, being a qizilbash meant being a 

Turk at the same time. The ritual and traditions of Qizilbashes described their 

virtues. The loyalty for the state and shah within the rigid Sufi principles was the 

fundamental principle of being a qizilbash. The name Turkmen is used to refer 

to, on the one hand, those who became safavid and qizilbash originating the state 

of Aqqoyunlu and on the other hand, refer to identify the Sunni Turkmen living 

in the southwest of the Caspian Sea. The fact that both do not mix with each 
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other is well understood by the way the events occurred. Although Eskandar Beg 

wrote his work in Persian, he distinguishes the Turks and Turkish identity 

throughout his work. Besides this he identified Iranian community as Turk and 

Tajik (Persian) and stressed that these are the local elements of Iran. 

Key words: Turk, Turkmen, Qizilbash, Sufî, Persian, Safavid, Shah İsmail, Iran. 

XVII. yüzyılda İran sahasında yazılan eserlerde Türk ve Türkmen adlarına yeni 

anlamlar yükleyerek kullanma biçimi XV. yüzyılın sonları ile XVI. yüzyıl 

boyunca devam eden bir dizi siyasal ve dinî olayların sonucuna bağlı olarak 

gelişmiştir. Dönemin tarihçileri Türk ve Türkmen kavramlarını bazen etnik ve 

siyasi bir grubu tanımlamak, bazen de sadece mezhep ayrımına dikkat çekmek 

amacıyla kullanıyorlardı. Bunun yanı sıra Rumlu (ya da Rumî), Kızılbaş ve Sufi 

sıfatlarını ise bütün bunların yerine veya çoğu zaman doğrudan bunlardan birini 

kast etmek amacıyla veriyorlardı. Tarih-i Âlem-ârâ-yı Abbasî’nin müellifi 

İskender Bey Türkmen seleflerine göre daha dikkatli bir dil tercih etmiş ve her 

bir adı etnik, siyasi veya dinî anlamlar yükleyerek kullanmıştı. 

Akkoyunluların yıkılmasını takip eden yıllarda bu devleti meydana getiren 

Türkmen aşiretleri neredeyse ikiye bölünmüş ve bir kısmı Osmanlı hâkimiyetini 

kabul ederken diğer bir kısmı ise Safevî Devleti’nin hizmetine girmişti. Bu 

bölünmenin temelinde sadece dinî değil aynı zamanda siyasi ayrım da etkili 

olmuştu. Safevî hareketi başladığında Akkoyunlu konfederasyonu içinde yer 

alan Avşar, Bayat, Ustaclu gibi bazı aşiretler devletin kuruluşuna iştirak 

etmişler, Musullu, Pürnek, Bayındırlı gibi boy ve oymaklar ise sonradan Şah 

İsmail’e bağlılıklarını bildirmişlerdi. Bu sonuncular genellikle kendi adlarıyla 

tanınmakla beraber Akkoyunlu kökenlerine atıf olmak üzere Türkmen diye de 

anılıyorlardı. Böylece şeklen bir arada olmasalar bile Kızılbaş aşiretleri arasında 

ayrı bir “Türkmen” oymağı meydana getirmişlerdi ve bu oymağın mensubu 

olup makam ve mevki sahibi olanlar Türkmen sıfatı ile anılıyorlardı. Bu 

cümleden, bu makalenin temel dayanağı olan Tarih-i Âlem-ârâ-yı Abbasî adlı 

eserin müellifi Münşi İskender Bey’in Türkmen nisbesi taşıyor olması da onun 

Akkoyunlu kökenlerine atıf anlamına geliyordu. Kaynaklarda yaygın olarak 

Bayındırlılar, Musullular ve Pürnekler Türkmen olarak tanımlandığı için onun 

da bu kabilelerin birinden olduğu kuvvetli bir ihtimal olarak durmaktadır. 

Bununla birlikte İskender Bey’in, Musullu Türkmenlerine mensubiyetini 

bildiğimiz Şah İsmail’in eşi Taçlu Begüm hakkında herhangi bir bilgi 

vermediğine, hatta onu görmezden gelişine, Şah İsmail’in çocuklarını sayarken 

bu hanım hakkında “Musullu Türkmenlerine mensup bir hanım” diye 

bahsetmesine nazaran onun Safevî Devleti içinde varlıkları pek hissedilmeyen 

Bayındırlılara mensup olması kuvvetle muhtemeldir1.  

                                                            
1 İskender Bey 1560 yılında doğmuştu. Onun çocukluk yılları Şah Tahmasp’ın (1525-

1576) son yıllarına, gençlik yılları II. İsmail (1576-1577) ve Muhammed Hüdabende 
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İskender Bey daha 26 yaşındayken Hamza Mirza’nın Osmanlı ordusuna karşı 

Sayın Kale mevkiinde verdiği mücadeleye bizzat katılmıştı. Ama o bir 

savaşçıdan çok kalem ehli ve bürokrasiye olan düşkünlüğü ile öne çıkıyordu. 

Çok geçmeden defterhaneye girerek siyakatla yani muhasebe işleriyle meşgul 

olmaya başladı. Fakat bu iş de onu tatmin etmeyince 1592’de I. Abbas’ın 

hizmetine girerek münşilik makamına yükseldi. Bu sayede Safevî sarayına genç 

yaşta girmiş olmasından dolayı pek çok olaya bizzat tanıklık etti. Devletin 

önemli yazışmaları onun kaleminden çıktı ya da onun ofisinde toplandı. 

Memuriyeti dolayısıyla kazandığı geniş dostluklar ve üst düzey devlet 

görevlileriyle tanışıklıkları sayesinde tanık olamadığı çoğu olayların detaylarını 

da onlardan dinleme imkânı buldu. Sarayda olan biten şeyler ise zaten kolayca 

ulaşabildiği bilgilerdi. Münşilik memuriyetinden sıkılıp nesir sanatı ile meşgul 

olmaya başladığında tüm bu bilgiler onun önünü açmaya yetti. Artık efendisinin 

tarihini yazabilirdi. I. Abbas’tan aldığı izinle bu işe girişti. 1628’de meşhur 

Tarih-i Âlem-ârâ-yı Abbasî’yi tamamladığında ise ortaya son derece kıymetli 

bir eser çıkardı2. Aslında İskender Bey’in yaşadığı dönem İran’da değişim ve 

dönüşümün bütün canlılığıyla yaşandığı bir zaman dilimine tekabül etmekteydi. 

Şah İsmail’den sonra Kızılbaş aşiret reislerinin birbirleriyle rekabeti ve 

Kızılbaşlığın ya da sufiliğin siyasallaşması, II. İsmail’deki Sünni eğilimler ve 

İran’da kısa süreli de olsa ortaya çıkan zihnî bulanıklık, şehzade katilleri ve 

Safevî hanedanının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması gibi olayların 

çoğu onun tanıklığında cereyan etmişti.  

İskender Bey eserinde Şah İsmail ve Şah Tahmasp’ın devirlerini kendisinden 

önce Hasan Rumlu’nun Ahsenü’t-Tevarih’te, Eminî’nin Fütuhat-ı Şahî’de3 

ayrıntılı bir şekilde işlediği gerekçesiyle nispeten kısa geçer. II. İsmail’e ise 

onun Sünniliğe eğilimi yüzünden eleştirel yaklaşır, hatta ona övücü sıfatlar 

vermekten kaçınır. Muhammed Hüdabende ve I. Abbas dönemleri eserin 

temelini oluşturur. Daha da önemlisi, siyasi gelişmelerin pek çoğunun birinci 

derecede tanığı durumdadır ve hadiselerin çoğunu bizzat gözlemleme imkânı da 

bulmuştur. 

                                                                                                                                                  
(1577-1587) dönemlerine tesadüf etmektedir. Olgunluk çağını ise I. Abbas (1587-

1629) döneminde yaşamıştır. O 1633’te vefat ettiğinde Safevî tahtında Şah Safi 

bulunuyordu. 
2 İskender Bey, kendi hayat hikâyesini eserinin başında kısaca özetlemektedir. Bk. 

Tarih-i Âlem-ârâ-yı Abbasî, c. I, s. 4; Ayrıca şuna bakınız. R. Savory, Eskandar Beg 

Torkamān Monšī, İranica, VIII/602-603. 
3 Emir Sadreddin İbrahim Eminî-i Herevi, Fütühat-ı Şahî, neşr. Muhammed Rıza Nasırî, 

Tahran 1383 hş. 
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İskender Bey aslen Türkmen ve Kızılbaş4 kökenli olmasına rağmen eserini bu 

iki zümre de dâhil olmak üzere tüm İran’ın bütün topluluklarına eşit mesafede 

yaklaşan bir üslup ile kaleme almıştır. Etnik zümrelerden bahsederken 

kullandığı üst dil sayesinde onları İran toplumunu oluşturan unsurlar olarak 

görmekte ve birini diğerine üstün tutma eğilimine girmemektedir. Bununla 

birlikte Safevî Devleti’ni kuran aslî unsur olmaları ve siyasi olayların 

merkezinde yer almaları sebebiyle eser boyunca -ister istemez- Türkler kurucu, 

yönetici, kumandan, elçi, aşiret reisi, eyaletlerde ikta sahibi han veya sultan 

olarak devamlı surette ön plana çıkmaktadır. Bu belirgin durum İskender Bey’in 

bilinçli tercihinden kaynaklanmaktadır. Ona göre Kızılbaşlar etnik olarak 

Türk’tür. Bu vurgu eser boyunca sürekli tekrarlanır. Hâlbuki, İskender Bey’in 

kaynakları arasında yer alan Kitab-ı Diyarbekriyye’nin yazarı Ebubekir Tihranî, 

Türk adını Çağataylılara ve Akkoyunlu hâkimiyetinde olmayan diğer 

Türk/Türkmen topluluklarına tahsis eder ve örneğin Akkoyunlu hâkimiyetinde 

bulunmayan Suriye’deki Türkmen gruplarına “Şam Türkleri” adını verir (Ebu 

Bekr-i Tihranî, 2001, ss. 181, 214). Oysa bahsi geçen gruplar XIII. yüzyılın 

ortalarında bölgede kesif olarak toplanmış olan Türkmen aşiretlerinden 

oluşmaktadır. Üstelik bunlardan Avşar, Döğer gibi bazı boylar Akkoyunlu 

konfederasyonunda bile yer almışlardır. Ama sırf ana dairenin dışında oldukları 

için Türk diye isimlendirilmiştir. Tihranî, Türkmen adını ise sadece Akkoyunlu 

ve Karakoyunlu devletlerini meydana getiren hanedan aileleri ve bu devletlerin 

ahalisi için kullanır5, hatta onların, Akkoyunluların atalarının Oğuz Kağan’a 

kadar ulaşan şecerelerine yer verir. Tihranî, Türkmenlere dair bir tasvirde 

bulunmazken Türkleri çekik gözlü olarak tarif eder (Ebu Bekr-i Tihranî, 2001, 

ss. 92, 296). İskender Bey’in her zaman saygıyla andığı ve eserinden (Ahsenü’t-

Tevarih) geniş ölçüde istifade ettiği Hasan Rumlu ise Türk adını Osmanlılara ve 

Çağataylılara tahsis eder (Hasan Rumlu, 2006, s. 182).  

İskender Bey, Âlem-ârâ-yı Abbasî’yi Farsça kaleme aldığı hâlde okuyucu kitlesi 

olarak Türkleri de hesaba katmış, eserin ilk tertibinde takvim ve tarihlendirme 

konusunu Türklerin hicri takvimi pek anlayamadıklarını, bu yüzden sene başını 

onlar arasında revaçta olan On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ne göre kaydettiğini 

bildirmiştir6. Nitekim o, eserinde her yılbaşını bu takvim esasına göre 

                                                            
4 Burada Türkmen kelimesini etnik anlamda Kızılbaş kelimesini ise Safevî ordusunda 

asker anlamında kullanıyorum. 
5 “Biz ikimiz de Türkmeniz…” Kitab-ı Diyarbekriyye, s. 49 ve ayrıca bk. İndeks.  
6 “Düşünceme göre, eğer tarihçilerin usulüyle, Arap âdetine göre yılbaşı Muharrem 

ayının ilk günü olan hicri takvimi tercih edersem, İran ülkesinde oturanların çoğu 

bunu anlamazlar. Çünkü Türkler ve İran ülkesinde yaşayanlara göre yeni yılın 

başlangıcı, âlemi süsleyen baharın ilk günü olan Nevruz-ı Sultanî’dir. Dört mevsim 

geçtikten sonra ikinci Nevruz’a erişilir. Böylece bir yıl tamamlanır. Muharrem ayı da 

Türk yılı içinde dolaşır. Tarihçilerin devrin büyük olaylarını kaydettikleri tarihler 

Türk takvimi içinde muhtelif yerlerde bulunur. Bazıları geçen hicri yıla uygun düşer, 
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belirlemekte, her yılın tarihini kaydederken önce bu takvime atıf yaparak Türk 

yılını zikretmekte, ardından hicri karşılığını vermektedir. Anlaşılacağı üzere 

Türkler eserin hedef kitlesinden ve bu bağlamda İran’ı meydana getiren aslî 

unsurlardan biri olarak görülmektedir. Gerçekten de Türkler, Safevî Devleti’ni 

kuran, uğrunda savaşan, eyaletleri yöneten, devlet idaresinde öncelikli olarak 

söz sahibi olan kitledir. İskender Bey, Türk kelimesini eseri boyunca Kızılbaş 

kavramı ile eş tutmaktadır. Hatta Şeyh Safiyüddin’i “Türk genci” diye anarak, 

tarikatın Türk kökenlerine atıf yapar7. Böylece sadece devletin değil tarikatın da 

temel dayanağının Türkler olduğunu açıkça ortaya koyar. Bu yüzden İskender 

Bey, Safvetü’s-Safa’yı kaynak olarak kullandığı hâlde onun nüshalarının 

birinde Şeyh Safiyüddin’in dedeleri arasında Firuz Şah’a nispet edilen el-Kürdî 

yakıştırmasını dikkate bile almaz8. Muhtemelen onun istifade ettiği nüshalarda 

da bu bilgi bulunmuyordu. Safvetü’s-Safa müellifi İbn-i Bezzaz’ın eserinde 

Firuz Şah’a özel önem verildiğinden bahisle, kendisinin de aynı yolu izlediğini 

vurgular. Bununla birlikte Firuz Şah ile ilgili verdiği bilgiler özet 

mahiyetindedir9.  

                                                                                                                                                  
bazıları ise yaşanan yıla denk gelir. Yani birazcık eksik veya artıktır. Bundan dolayı 

bu değersiz fakir, bu Âlem-ârâ nüshasını her türlü zorluk ve anlaşılmazlıklardan uzak 

tutmayı, avamın anlamasını, havassın beğenmesini amaç edindiğinden bu tür 

ihtilaflardan yüz çevirip, herkesin daha iyi anlayacağı Türk takvimini kullanmaya 

karar verdim” (İskender Bey Türkmen,1999, c. II, ss. 590, 591). 
7 “O vilayetin dervişleri ve hidayet sahipleri, tarikat vadisinde o hazretin mertebesini 

kendilerinden daha yüksekte gördükleri için onu seyyidlerin ve hâl erbabının en 

seçkinlerinden biri olan Emir Abdullah’ın huzuruna götürdüler. Onun yanına vardı. 

Gerçekten cemal ve kemal sıfatlarını kendinde toplamış bir zat olduğunu gördü. Şeyh 

Safiyüddin durumunu ona anlattı. Emir bir süre düşündü ve sonra başını kaldırıp: “Ey 

Türk genci, şimdiye kadar sende riyazet, mücahede ve uluvv-i hâl hâsıl olmuş. Öyle 

ki bizim basiretli bakışımız buna henüz erişemedi, senin amellerin ortadadır ve bu 

pazarda son bulmayacaktır. Bugün senin gözlerindeki perdeyi kaldırabilecek ve sana 

yol gösterebilecek sadece bir kişi var. O da sizin memlekete yakın Gilan'da deniz 

sahilinde bir tekkede oturan rabbani bilgilerin arifi Şeyh Zahid-i Gilanî'den başkası 

değildir" dedi (İskender Bey Türkmen,1999, c. I, ss. 21, 22). Bu bilginin kaynağı için 

bakınız: Anonim, Âlem-ârâ-yı Şah İsmail, neşr. Asgar Montazer Sahib, Tahran 

1349/1971, s. 6, 8, 9, 10. 
8 İbn-i Bezzaz Erdebilî, Safvetü’s-Safa, neşr. Gulamrıza Tabatabaî-mecd, Tahran 

1376/1998, s. 72; Ayrıca Şeyh Safiyüddin’in nesebi konusundaki değerlendirmeler ve 

referanslar için şuna bakınız: Tufan Gündüz, Son Kızılbaş Şah İsmail, İstanbul 2010, 

ss. 13-20. 
9 “ F i r u z  Ş a h  Z e r r i n  K ü l a h :  Safvetü’s-Safa’nın müellifinin dediğine göre 

âlemdeki tarikatların sultanı İbrahim Edhem'in oğullarından birisi, fetih bayraklarını 

açıp devamlı surette gaza ve cihadla meşgul idi. O sıralarda Mugan ve Erran’ın ahalisi 

İslam’ın şerefinden ve imanın güzelliğinden mahrum idiler. O sultan, gaza mesleğini 

kılıcın parlaklığı yapıp o beldeleri İslam’ın nuru ile aydınlattı. Küfrün karanlığını ve 
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İskender Bey Türk kelimesini Kızılbaş kavramı ile eş anlamlı olarak ve 

çoğunlukla birbirinin yerine kullanmaktadır. İskender Bey’in naklettiğine göre 

Şeyh Haydar gördüğü bir rüyanın tesiriyle o zamana kadar giydiği Türkmen 

külahını çıkararak On İki İmam’a işaret olmak üzere on iki dilimli kırmızı renkli 

Tac-ı Haydarî’yi giydi. Müritleri de onu taklit ederek halk arasında fark 

edilmeye başladılar. Bundan sonra Safevîye tarikatının bütün müritleri Kızılbaş 

olarak anılır oldu10. Bununla birlikte eser boyunca Kızılbaşlar birbirine bağlı iki 

kategoride ele alınır. Birinci olarak Kızılbaşlık Safevî Devleti’nin askerî unsuru 

olup Safevî hanedanının en önemli dayanağıdır. Orduda görev alan herkes 

Kızılbaş’tır. İskender Bey de ilk gençlik çağlarında orduda bulunduğundan 

aslında o da Kızılbaşlar içinde yer almıştır. Bu yüzden Kızılbaş örf ve âdetlerine 

son derece hâkimdir ve zaman zaman bu geleneklere atıflar yapar. Bu sayede 

orduda meydana çıkmış olan geleneksel yapıya dair gerçekçi bilgilere yer verir. 

Eğer Kızılbaşlardan biri veya bir grup “devlet sevmezlik” ederse ona karşı 

tahkir edici sözler söylemekten kaçınmaz. Onun bu tavrı genel olarak 

Kızılbaşlar tarafından benimsenen bir hareket tarzıdır. Kızılbaşlık öylesine 

kutsanır ki, suç işleyen birinin görevden alınması ve cezalandırılması esnasında 

ilk yapılan işin o kişinin başındaki Kızılbaş tacının çıkarılması ve bu vesileyle 

Kızılbaşlıktan atılması olduğunu vurgular. Gerçekten de Mehdi Kulu Han’ın 

idamı sırasında önce başındaki Kızılbaşlık külahı çıkarılmış, daha sonra infazı 

yapılmıştı11. Keza Türkmen Muhammed Han’ın öldürülmesi sırasında da önce 

                                                                                                                                                  
ayinlerini ortadan kaldırdı. Dünyevi liderliğe ve dinî hâkimiyete kabiliyeti olan ve 

manevi faziletlerini, uhdesinde toplamış olan Emir Firuz Şah’ı Erdebil ve civar 

vilayetlere emir tayin etti. Firuzşah’ın zenginlik ve serveti bakımından Erdebil’de eşi 

bulunmuyordu. Oradan Gilan ormanlarının kenarına gidip Rengin mevziinde yerleşti. 

Orada ahaliye dinî meseleleri telkin etmek ve yakîn ilimleri açıklamakla meşgul olup 

fazilet ve inam sofrasını zengin ve fakir, herkese açtı.” (İskender Bey Türkmen,1999, 

c. I, s. 17). 
10 “Yüce eşikleri devamlı surette avamın ve havassın toplanma yeri hâline gelmişti. 

Sadık rüyalarının birinde –onu gayb âleminin habercisi yapmışlardı- On İki 

İmamcılığın alameti olan on iki dilimli, kırmızı renkli bir taç giydiğini, müritlerinin 

başını da bu taç ile süslemesinin ilham edildiğini gördü. Sultan rüyada müşahede 

ettiği üzere alçak gönüllükle, o devirde meşhur olan Türkmen takkesinin yerine on 

iki dilimli ışıltılı Haydarî başlığını giydi. Saf niyetli müritler de bu mürşide uyarak 

hepsi bu on iki dilimli kırmızı külahı giymek şerefine, eriştiler ve bu hanedanın 

mensupları diğer halk arasında büyük bir imtiyaza sahip oldular. İşte bu yüzden bu 

şanı yüce zümre Kızılbaş adıyla meşhur oldu” (İskender Bey Türkmen,1999, c. I, s. 

27). 
11 “Mehdi Kulu Han’ın bertaraf edilmesi işini Dulkadirli İbrahim Han’ın oğlu Yakup 

Bey’e verdiler. O da mecliste onu yakaladı. Ellerini bağlayıp, başından tacını alıp 

dışarı çıkardı. Şah’ın emri üzerine onu oracıkta öldürdü” (İskender Bey 

Türkmen,1999, c. II, s. 597). 
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Kızılbaşlık külahı başından alınmıştı12. Bu davranış İskender Bey’in sıklıkla 

tekrarladığı Kızılbaş geleneklerden kaynaklanıyordu. Kızılbaş âdeti yahut sufi 

gelenek diye isimlendirdiği hayat tarzının kendi özünden kaynaklanan 

belirlenmiş kuralları vardı. Bunlar genel olarak kahramanlık, cesaret, yiğitlik, 

fedakârlık, inanç sahibi olmak, dürüstlük gibi erdemlerdi. Örneğin nakkaş Avşar 

Sadıkî Bey “Türklük tabiatı ve Kızılbaşlık usulü gereğince şecaat ve cesaret 

gösteren” biri olarak tarif edilmişti (İskender Bey Türkmen,1999, c. I, s. 273). 

Bu ifadedeki Türklük sadece Kızılbaşlığı değil aynı zamanda Avşar sıfatını da 

içine almaktaydı. Keza Şehzade Haydar Mirza’nın vefatından sonra ortaya 

çıkan karmaşa esnasında, bazı Kızılbaş zümrelerinin saraya silahla girmeye 

kalkışmaları etraftakiler tarafından hoş karşılanmamış ve onların bu tutumu 

Kızılbaşlık kaidelerine ve sufiliğe uygun bulunmamıştı (İskender Bey 

Türkmen,1999, c. I, s. 299). İskender Bey sadece bunu değil, Kızılbaşlar 

arasında cereyan eden çekişmeleri de sert dille eleştirir, Kızılbaşlık, dindaşlık, 

oymakdaşlık iddiasıyla birbirlerinin kanını dökmelerini onaylamadığını ortaya 

koyar. Ona göre sufi geleneklerinin en belirleyici kaidesi, kayıtsız şartsız 

Mürşid-i Kamil’e yani şaha itaat etmektir. Aslında bu husus Safevî hanedanının 

etrafında toplanan ve Safevî Devleti’nin kuruluşundan itibaren hizmetkârı olan, 

ömürlerini bu yolda tüketen Kızılbaşların tabiatları gereğiydi. Onlar bu yolda 

can vermeyi sufiliğin en küçük şartı biliyorlar, Şah’ın lütfuna veya keremine 

sığınmayı sufiliğin esası ve kaidesi sayıyorlar; her iki durumda da kadere razı 

olmakla yetiniyorlardı13. Kızılbaşlar tarafından Mürşid-i Kamil sayılan şahın 

sadece vücudu değil, içinde oturduğu ev, konak veya saray da mübarek 

sayılmaktaydı14. Mürşid-i Kâmil’e yani şaha karşı çıkmak en ağır suç sayılırdı. 

                                                            
12 “Onun öldürülmesi vazifesi Pürnekli Ferruh Han’a verildi. O çadırın dışında bekleyen 

Türkmen Muhammed Han’ı yakalayıp tacını başından çıkardı, Devlethane çadırının 

dışına çıkarıp oracıkta öldürdü” (İskender Bey Türkmen,1999, c. II, s. 627). 
13 “İhlas ve sufilik iddiasında bulunuyorsunuz; peki bu ok nedir ve bu cemaat bu oku 

niçin Mürşid-i Kamil’in devlethanesinin yönünde ve Padişah-ı cennetmekânın 

naaşına doğru attınız?” diye sordu. Onlar da “Biz dededen babadan, bu devletin 

doğuşundan beri bu ocağın hizmetindeyiz. Bu dergâhtan başka da sığınacak bir yer 

ümit etmiyoruz. Bir kısım nankör ve devlet sevmeyenler bizi iğva ve tahrik edip 

yoldan çıkardı. Kim ki bu işe bulaştı, cezasını da gördü. Diğerlerinin günahı ne? Yine 

de hepimiz günahkârsak, cezamızı çekeriz. İhlas dünyasında Mürşid-i Kâmil’den 

bize her ne ulaşırsa onun lütfu ve mihri sayar şükrederiz” dediler (İskender Bey 

Türkmen,1999, c. I, s. 312). 
14 “Bu sözler Halife’nin kulağına gidince bazı konuları konuşmak üzere evinin kapısına 

geldiğinde, Eşikağaları ve Hacipler girmesine mani oldular: Her ne kadar burası 

senin evin ise de padişah şu anda burada ikamet etmektedir. Onun konakladığı yer de 

Kızılbaşların devlethanesi sayılır. Sen bizim Mürşid-i Kâmilimizin huzurunda hata 

ve kusur işledin. O senin hatalarını affetmedikçe sufilik âdeti gereği senin içeri 

girmen doğru değildir. Mürşid-i Kâmil’in rızasını kazanıncaya kadar dergâhın 

karşısında otur, dediler” (İskender Bey Türkmen,1999, c. I., s. 312). 
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II. İsmail, saltanatının ilk aylarında söz dinletemediği Halife Rumlu’nun 

durumundan rahatsız olup, Rumlu ileri gelenlerine “Sufiler ve talipler Mürşid-i 

Kamil’in sözünden çıkıp işaret ettiğine karşı geldiklerinde, Safevî şeyhlerinin 

çizgisi ve sufilik yolu gereği cezası nedir?” diye sorduğunda onlar: “Mürşid-i 

Kâmil’in rızasına karşı çıkanlar hatalıdır, merdud sayılırlar” diye cevap 

vermişlerdi (İskender Bey Türkmen,1999, c. I, s. 312). Böyle bir durumda 

Kızılbaşlar nazarında suçlu sayılanların sert bir şekilde cezalandırılmaları 

kaçınılmaz bir sondu. Bununla birlikte Mürşid-i Kamil’in gönlünün kırılmasına 

vesile olduklarını düşünen Kızılbaşlar, kendilerini affettirinceye kadar sarayın 

kapısında oturmayı âdet edinmişlerdi15. İskender Bey Türkmen’e göre bütün 

bunlar mürit ile mürşidi arasında cereyan etmesi gereken bir imtihan şekliydi ve 

Mürşid-i Kâmil’in rızasını kazanmak Kızılbaşlık ve sufilik töresinin en önemli 

özelliğini ihtiva ediyordu. Öyle ki müritlik ve bağlılık belli bir teslimiyet 

adabını gerektiriyordu ve ihlas sahibi olmanın şartlarından biri de her türlü 

şiddet ve zahmet zamanında mürşidin eteğini bırakmamak, çeşitli zorluklara 

göğüs germek ve dünya nimetlerinden çok Mürşid-i Kâmil’in rızasını tercih 

etmekti. 

Aslında İskender Bey, bir yandan sufilik meselesine açıklık getirirken, diğer 

yandan Kızılbaş kavramının mahiyetini ve anlamını açıklamaya çalışır. Bundan 

dolayı Kızılbaşlığı öncelikle ihlas sahibi olma ve sufi ilkelerini benimseme 

şeklinde tanımlar ve “ihlas” ve “sufi” kavramlarını birlikte kullanmaya özen 

gösterir. Böylece onların Safevî hanedanı ve devletine karşı olan bağlarının 

manevi temellere dayandığını, onların saf akideli ve inançlı bir topluluk 

olduklarını her vesile ile vurgulamış olur. Elbette, İskender Bey, Kızılbaşların 

âdet ve erkânını Şiî merkezli olarak tasvir eder. Bundan dolayı II. İsmail’in 

sünni akidelere olan müspet yaklaşımının Kızılbaşlar arasında ne denli 

yadırgandığının altını çizmekten de geri kalmaz. II. İsmail’in, ilk üç halifeye, 

sahabeden bazı kişilere ve Hz. Aişe’ye küfredilmesini ve lanet okunmasını 

yasaklamasının Kızılbaşları derinden sarstığını anlatır:  

Ahali mezhep konusunda, Şah-ı cennet mekânın oğlu, Şeyh Safi’nin 

torunu ve Ali b. Ebi Talib’in evladından olan bizim mürşidimiz ve 

velinimetimiz hakkında acaip ve tuhaf sözler sarf ediyorlar ve onu –haşa- 

Şah-ı Merdan’ın (Hz. Ali) düşmanlarını sevmekle itham ediyorlar. Ama 

ahalinin bu konudaki dedikodusunun sebebini de bilemiyoruz; Acaba ne 

oldu da ahali böyle bir şüphenin içine sürüklendi? Sufilik ve ihlas yolunda 

                                                            
15 “Ustaclu taifesi epey utanmış bir hâlde ve mustarip bir vaziyette geceyi gündüze 

katıyorlardı. Nihayet bir araya gelip sufilik yolunu tutup “Biz Mürşid-i Kamil’in 

huzurunda kusurlu ve hatalıyız. O bizim hatamızı affetmedikçe huzur bulmak, ev, 

kadın, çoluk çocuğumuz bize haramdır.” diyerek bu taifenin bütün emirleri ve 

yüzbaşıları Devlethanenin önünde toplanıp, kapının tam karşısına oturup gece 

gündüz beklemeye başladılar” (İskender Bey Türkmen,1999, c. I., s. 312).  
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biz müşkül bir duruma düştük. Mürşid’in huzurunda bu müşkülümüzü 

hâlletmesini dile getirmeye de cesaret edemiyoruz. Bazı akıl sahipleri ve 

aksakallılar Mürşid-i Kâmil’e böyle bir isnatta bulunmanın Kızılbaşlık 

töresine ve akidesine göre küfr olduğunu söylüyor. Niçin böyle bir 

şüpheye ihtimal vermeli? Onun huzurunda biz bendelerinin bu meseleyi 

soruşturmaları tam bir edepsizliktir (İskender Bey Türkmen,1999, c. I,    

s. 332). 

Bu çıkış II. İsmail’in öldürülmesine kadar giden bir sürecin de başlangıcı 

olmakla beraber, Kızılbaşların sufilik meselesine olan sadakatini göstermesi 

bakımından önem arz etmektedir. Onun bu tür tanımlamalardan maksadının 

Kızılbaşlığın anlamını derinleştirmeye çalışmak ve nihayet Şahsevenlik 

meselesi ile doğrudan bağlantı kurmak olduğu da hemen anlaşılmaktadır. Çünkü 

o, her ne kadar Kızılbaşlık konusunu büyük bir hassasiyetle ele alıyorsa da 

Kızılbaşlar arasında “imanı sarsılan ve devlet sevmeyenlerin” varlığını da 

gözünden uzak tutmadığından Safevî askerî gücünün Kızılbaşlıktan 

Şahsevenliğe doğru evrilmesini de sadece askerî ve politik açıdan ele almayı 

ihmal etmiyordu. Ona göre Kızılbaşlar mezhep ve meşrepleri gereği Safevî 

hanedanına her zaman sadık kaldılar. Öyle ki padişahın gazabına 

uğradıklarında, ya da en azından bekledikleri iltifatı görmediklerinde bile ona 

karşı gelmektense itikat ve akideleri gereği yine de onun kapısından yüz 

çevirmeyip bunu kendi kusurlarının bir neticesi sayarak nefislerini tezkiye etme 

ve hatalarını düzeltme yolunu seçtiler16. Ama yine de Şah Tahmasp’tan Şah 

Abbas’ın ilk yıllarına kadar geçen süreç içinde Kızılbaş zümreler politik 

güçlerini korumak veya daha da güçlendirmek için bir dizi siyasi çekişmenin 

içinde yer aldılar, merkezî hükûmetle ve birbirleriyle çekişmekten geri 

durmadılar. Şah Abbas’ın otoritesini güçlendirdikçe, Kızılbaşlardan sadece 

kendisine gönülden bağlı olanları muhafaza etmesi, diğerlerini yanından 

uzaklaştırması ve hatta uzak memleketlere sürmesi Kızılbaşlığın yerini yavaş 

yavaş Şahseven adıyla yeni askerî birliklere bırakmasına sebep oldu. İskender 

Bey bu değişimi, etraflıca ele almak yerine “şahı sevenler” ve karşıt olarak 

“devlet sevmeyenler” ayrımı yapar. Şahı sevenlik eden zümreleri Kızılbaşlıktan 

hiçbir surette ayırmaz; devlette merkezî ve etkin bir konuma yerleştirir; onların 

aslî vazifelerinin devletin savunulması olduğuna dikkat çeker. 

İskender Bey’e göre Kızılbaşların ekserisini yetiştiren bölge Tebriz’di. Burası 

sadece İran mülkünün taht merkezi değil aynı zamanda Kızılbaşların 

mezarlarının bulunduğu bir yerdi. Tebriz’in elden çıkması, yani Osmanlılar 

tarafından zapt edilmesi, “Kızılbaş ocağının” dağılması ve diğer şehirlerin de 

                                                            
16 “Bin bir çeşit eziyet ve manevi eleme sabırla katlanıp, kusurlarının kirini utanç teriyle 

temizleyip, zahirî ve bâtıni iltifata mazhar olmak için Mürşid-i Kâmil’in dergâhından 

yüz döndürmediler. Mısra: Eğer başım senin kılıcına yaklaşırsa, başımı veririm ama 

yüzümü senden döndürmem” (İskender Bey Türkmen,1999, c. II, s. 750). 
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birer birer kaybedilmesi demekti. Dolayısıyla bu şehir vatanın en stratejik 

mevkisini oluşturuyordu. İskender Bey Tebriz’in önemine dikkat çekerken 

“ocak” ve “mezarlık” tabirlerini vurgulaması vatan kavramının “içinde doğulan 

topraklar ve ataların mezarlarının bulunduğu yer” olarak tanımlamasından 

kaynaklanmaktaydı (İskender Bey Türkmen,1999, c. I, s. 474).  

İskender Bey, ister ihlas sahibi ve sufi tabiatlı Kızılbaş, ister hanedana ve şaha 

gönülden bağlı Şahseven olarak tanımlasın, gerçekte, kast ettiği unsur 

Türklerdir. Bundan dolayı Türk kelimesini ihlas sahibi, sufi, saf ve temiz kalpli, 

cesur, fedakâr gibi erdemlerle birlikte anmaktadır. Türkler etnik olarak da 

Farslardan (Tacik) farklıdır ama Türkler ve Farslar (Tacikler) birlikte İran 

ahalisini meydana getirmektedir. Bu yüzden metin boyunca İran ahalisine işaret 

ederken “Türk ve Tacik” şeklinde birlikte anmakta; bunları birbiriyle kıyaslama 

yoluna hiçbir zaman gitmemektedir. Aslında İran ahalisini genel olarak Türk ve 

Tacik diye tanımlamak Hasan Rumlu, Ruzbihan Huncî ve Budak Münşî 

Kazvinî gibi XVI. Yüzyıl yazarlarında da görülmektedir17.  

İskender Bey, sadece merkez bürokrasisinde Taciklerin görevlendiriliyor 

olmasını küçümser bir eda ile anlatmayı tercih etmekte, onların çoğunun kalem 

erbabı olduğuna, vezarette bulunduklarına ama pek çoğunun devlet ve 

memleket işlerine çok fazla karıştırılmadığını bildirmektedir. Bununla birlikte 

kendisi de kalem erbabı sınıfından olduğundan Türk ve Tacik arasındaki temel 

farkın bürokraside veya orduda bulunmak olmadığını, özellikle dinî meselelerde 

Taciklerin daha çok medrese geleneğini ve sufi havzaların yolunu takip 

ettiklerini ve elbette dine dair bilgilerinin Kızılbaşlara nazaran daha çok nasa 

dayandığını kabul etmektedir. Bu hususun devletin her kademesinde kendini 

hissettirdiği görülmektedir. Öyle ki, II. İsmail, Halifetü’l-Hulefa Bulgar Halife 

ile Hz. Muhammed’in ailesine küfredilmesi meselesini tartışırken onun “Küfür 

etmek ve kötü söz söylemek günahtır, fakat lanet etmek, Allah’ın rahmetinden 

                                                            
17 Budak Münşî Kazvinî, Cevahirü’l-Ahbar, neşr. Muhsin Bahramnejad, s. 117; 

“…Küçük ve büyükten, Türk ve Tacik’ten, köle ve hürden, zengin ve fakirden, 

raiyyet ve nökerden…” Cevahirü’l-Ahbar, s. 166. Fazlullah Ruzbihan Huncî 

İsfahanî, Tarih-i Alem-ârâ-yı Eminî, neşr. Muhammed Ekber Âşık, Tahran 

1379/1991 s. 165; “Türk ve Tacik’ten, uzak ve yakından…” Hasan Rumlu, Ahsenü’t-

Tevarih, neşr. Abdülhüseyin Nevahî, Tahran 1357/1979, ss. 291, 625; “Türk ve 

Tacik’i incitti…” s. 512; “Azerbaycan ve Tebriz’in sadat, kuzat, ulema ve meşayihi, 

uzak veya yakında yerleşik ve oturak ahalisi ile Türkler ve Tacikler saltanatın 

mutluluk veren ayağında toplandılar.” Hurşah b. Kubad el-Hüseynî, Tarih-i İlçi-yi 

Nizamşah, neşr. Muhammed Rıza Nasırî, Koiçi Haneda, Tahran 1379/2001, s. 16; “ 

Türk ve Tacik olayın perde arkasını bilmiyordu” Tarih-i İlçi-yi Nizamşah, s. 110; 

“Hünkâr’ın Rum tarafında döndüğü ve Hazret-i Şah-ı Hilafet-penah’ın eski yerleri 

yeniden ele geçirdiği haberi uzaktakilerin ve yakındakilerin, Türklerin ve Taciklerin 

kulağına geldi.” Tarih-i İlçi-yi Nizamşah, s. 132; Budak Münşi-i Kazvini, 

Cevahirü’l-Ahbar, neşr. Muhsin Behram-nejad, Tahran 1378/2000, ss. 117, 166. 
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uzak kalmasını istemektir. Birine beddua ederek, onun işini Allah’a havale 

ederler, bunda bir kusur yoktur.” diye cevap vermesi üzerine şaşırmış ve: “Sen 

saf bir Türk’sün, bunları sana kim öğretti?” diye sormuştu. O da devrin 

âlimlerinden işittiği cevabını vermişti. Görülüyor ki, Safevî şahı bir Türk’ün 

dinî meseleleri derinlemesine bilmesini yadırgamaktaydı (İskender Bey 

Türkmen,1999, c. I, ss. 329, 330). 

İskender Bey, Türkmen tabirii ise iki ayrı anlamda kullanılmaktadır. Bunun ilki, 

kendisinin de içinden çıktığı Akkoyunlu Türkmenleridir. Bunlar, Safevî 

Devleti’nin kuruluşu esnasında Kızılbaş zümreler arasına katılan Musullu, 

Pürnek, Bayındır gibi Türkmen kabilelerinden oluşan ve “Türkmen oymak” 

tabir edilen gruptur. Yukarıda da belirtildiği üzere İskender Bey’in kendisi de 

bu zümrelerden birine mensuptur. Bunların “Türk”lerden tek farkı Kızılbaşlığa 

giriş zamanlarıdır. Çünkü Safevî Devletinin kuruluşuna iştirak eden Dulkadirli, 

Rumlu, Tekelü, Ustaclu, Karacadağlu, Şamlu, Avşar gibi aşiretler köken olarak 

aynı dairenin içinde olmalarına rağmen Türk/Kızılbaş diye 

nitelendirilmektedirler. Türkmen Oymak ise Safevîlerin kuruluş döneminde de 

iyi hatıralar bırakmamışlar, nispeten direniş göstermişler18, Şah İsmail’in ve 

Kızılbaşların İran’a hâkim olacağı anlaşıldıktan sonra Safevîlere katılmışlardı. 

Bundan dolayı onlara Musullu, Pürnek, Bayındır, Alpavut gibi kendi isimlerinin 

yanı sıra bir üst kimlik olarak Türkmen denilmesi sadece geçmişlerine atıf 

anlamına gelmektedir. Bu husus o kadar belirgindir ki, eser boyunca dikkatlice 

kullanılır. Öyle ki, Şah Tahmasp ve Şah Abbas zamanlarında devlet 

kademesinde etkili olan şahısların kısa biyografilerinde bile Türkmen ve 

Kızılbaş şeklinde kesin ayrım yapılır19.  

Türkmen adı ikinci olarak Hazar Denizi’nin güney batısında yaşayan Türkmen 

kabilelerine tahsis edilmektedir. Bunlara Yaka Türkmenleri denilmekteydi ve 

Sayın Hanlı, Göklen, Ohlu/Oklu, Salur, Eymür gibi belli başlı kabilelere 

ayrılmışlardı. Curcan ile Harezm arasında akan Etrek Nehri kıyılarında ziraatle 

meşgul oluyorlardı. Yaka Türkmenlerinin en belirgin özelliği Safevî Devleti’nin 

ne kuruluşunda ne de gelişiminde görev almalarıydı. Esasında onlar sünniydiler 

ve Safevîlerin Horasan ve Maveraünnehr’e doğru genişlemeleri esnasında bu 

devlete tabi olmuşlardı. İskender Bey onların karıştığı olayları zikrederken 

daima Türkmen sıfatıyla anmakta, ne var ki, kendisinin de mensubu olduğu 

Türkmenlik ile herhangi bir bağ kurmaya yanaşmamaktadır. Bu husus onları 

Safevî Devleti’nin hizmetkâr saymamasından kaynaklanmaktadır.  

                                                            
18 Murat Bey Cihanşahlu Eberkuh’da, Barik Bey Pürnek Bağdat’ta direnenler 

arasındaydı. Bayındırlar ise beylerinin sağa sola dağılması veya Safevîlerle 

mücadeleler sırasında ölmeleri yüzünden neredeyse sahipsiz kalmışlardı.  
19 Bu hususta bk. Anonim, Kızılbaşlar Tarihi (Tarih-i Kızılbaşan), çeviri ve notlar, 

Tufan Gündüz, İstanbul 2015. 
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Öte yandan Karabağ’da konup göçen Otuz İkili Türkmenleri, Şirvan 

Terekemeleri ve XVII. yüzyılın sonlarında Anadolu’dan İran’a gitmiş olan 

Silsüpür Türkmenleri Safevî hizmetinde yer almış olmalarına rağmen yukarıda 

teferruatlı bir şekilde izah ettiğimiz üzere, başlangıçtan itibaren askerî sınıf 

içinde yer almadıklarından dolayı Kızılbaşlardan sayılmazlar.  

Görülüyor ki, İran sahasında Türk olmak Safevî Devleti’nin kurucusu ve aslî 

unsuru anlamına gelmektedir. Türklük, Kızılbaşlık ile eş tutulmakta, sufi ve 

sufilik kavramı ise Kızılbaşlığı ve Kızılbaşları tanımlamak için 

kullanılmaktadır. Kızılbaşlar Safiye tarikatının ve Safevî şahlarının sadık 

müritleri, Safevî ordusunun aslî unsurudurlar. Kızılbaşlıktan çıkma veya 

çıkarılma ordu hizmetinden –dolayısıyla şahın hizmetinden- ayrılma şeklinde 

olmaktadır. Bir Kızılbaş’ın cezalandırılması durumunda sembolik olarak önce 

başından Kızılbaşlığın alameti olan külahı alınmakta, böylece Kızılbaşlıktan 

çıkarılmakta ve cezası infaz edilmektedir. Türkmen tabiri ise hem Akkoyunlu 

Türkmenlerine dair bir hatırlama hem de Hazar Denizi’nin güneybatısındaki 

sünni Türkmenler için etnik bir tanımlamadır. İskender Bey’in kendisi Türkmen 

kimliğiyle bilinmesine rağmen, o, Türklüğü merkezî konuma getirmekte, 

Türkmen, Kızılbaş, Şahseven ve sufi adlarıyla Türklüğü nitelemeye 

çalışmaktadır.  
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93 HARBİ’NİN ORTAYA ÇIKARDIĞI BİR DENİZ HARP 

STRATEJİSTİ: STEPAN OSİPOVİCH MAKAROV 

Evren MERCAN 

Özet: Bu çalışmada, XIX. yüzyıl boyunca deniz harp doktrinlerinin Sanayi 

Devrimi’nin tetiklediği teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla evrildiği esas 

kabul edilerek, 93 Harbi sonunda ortaya çıkan Rus deniz harp stratejisti Stephan 

Osipovich Makarov’un Discussion of Questions in Naval Tactics adlı kitabı ele 

alınmaktadır. Makarov’un eserinde belirtilen deniz taktikleri ve buna bağlı olarak 

stratejik bir bakış açısının arka planını oluşturan 93 Harbi’ndeki torpido 

harekâtları ve bunların deniz harp doktrinlerine katkıları ortaya konulmaktadır. 

Ayrıca bir karşılaştırma imkânı sağlamak açısından yazarın eseri, dönemin deniz 

harp doktrincileriyle karşılaştırmalı olarak analizi yapılarak, ortaya attığı özgün 

fikirlerin Osmanlı dâhil olmak üzere çevresindeki dünyayı nasıl etkilediği 

üzerinde durulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Deniz harbi doktrinleri, torpidobot, Osmanlı Donanması, 93 

Harbi, Jeune Ecole, Sultan II. Abdülhamid.  

A Naval Strategist Revealed by the Russo-Turkish War:  

Stepan Osipovich Makarov 

Abstract: Acknowledging that naval warfare doctrines rapidly evolved 

throughout the 19th century, in parallel to technological advancements triggered 

by the Industrial Revolution, this study analyses Russian naval warfare strategist 

Stephan Osipovich Makarov’s treatise Discussion of Questions in Naval Tactics, 

written after the 1877-78 Russo-Turkish War. Naval tactics related to torpedo 

operations during the Russo-Turkish War, which reflect the backstage of a 

strategic perspective, as well as their contributions to naval warfare doctrines are 

described. Furthermore, the article offers a comparative approach by juxtaposing 

the writer’s work with other naval warfare strategists of his time, demonstrating 

how his original ideas influenced his environment, including the Ottoman 

Empire. 

Key words: Naval warfare doctrines, torpedo boat, Ottoman Navy, 1877-78 

Russo-Turkish War, Jeune Ecole, Sultan Abdul Hamid II. 

Deniz hâkimiyet ve deniz harp doktrinleri açısından XIX. Yüzyıl, altın bir çağı 

temsil eder. Yüzyıl boyunca denizlerdeki sıcak çatışmaların az sayıda ve kısa 

süreli oluşu, deniz subaylarına bu muharebelerdeki tecrübe ve 

değerlendirmelerini doktrine etme imkânı vermiştir. Yeni nesil savaş 

teknolojilerinin ve bunlara bağlı doktrinlerin sınandığı bu muharebelerin 

ekseriyetle kesin neticesiz veya çelişkili oluşu, deniz harp doktrini alanında 

kalem oynatan düşünürleri deniz gücü merkezli yeni teoriler geliştirmeye 

itmiştir (Palmer, 2007, s. 254).  

Modern anlamda “deniz hâkimiyeti” konseptinin ortaya çıkmasına stratejik 

düzeyde en büyük katkıyı sağlayan düşünür, fikirleri günümüzde de hâlâ 
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önemini koruyan Amerikalı deniz subayı Alfred Thayer Mahan (1840-

1914)’dır. Mahan’ın Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi 1660-1782 adlı çığır 

açan kitabı 1890’de basıldığında başta ABD olmak üzere İngiltere, Almanya ve 

hatta Japonya’da büyük yankı bulmuştur (Sprout, 2003, s. 539). Mahan’ın 

XVII. yüzyılın ortalarından XVIII. yüzyılın sonlarına kadar Yelken Dönemi 

deniz muharebelerini anlatarak ileri sürdüğü doktrin ve tezler, ilginç bir şekilde 

“Buhar Çağı” olarak bilinen yeni dönemde de pek çok ülkenin deniz 

stratejisinin şekillenmesinde yadsınamaz bir pay sahibi oldu.  

Diğer taraftan, 1860’ların sonlarında İngiliz mühendis Robert Whitehead’in 

Avusturya’nın liman kenti Fiume’deki (Rijeka) fabrikasında modern anlamda 

ilk kendinden hareketli torpidoyu üretmeye başlaması, deniz harp 

teknolojisindeki en önemli sıçramalardan birini teşkil etmekteydi. Dönemin 

donanmalarında geçerli vurucu güç olarak görülen ana muharebe gemilerinin 

(ironclads) birçoğunun torpido taarruzu karşısındaki çaresizliği, mevcut deniz 

harp doktrinlerini dramatik bir biçimde altüst etti (Gray, 2004, ss. 11-13). 

Büyük meblağlara mal olan bir zırhlı muharebe gemisinin ucuz maliyetli bir 

torpido tarafından “kırılgan” bir hedef hâline getirilmesi fikri, birçok askerî 

düşünürün deniz taktiğine yeni boyutlar eklemesine neden olacaktı (Edwards, 

2006, s. 103).  

Bu askerî düşünürler arasında en göze çarpanı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi 

sırasında güçlü Osmanlı filosuna karşı bir dizi etkili torpido taarruzunun da 

mimarı addedilen Rus Deniz Yüzbaşısı Stepan Osipovich Makarov’dur. 

Dönemin kimi gözlemcileri tarafından “Rus Kraliyet Bahriyesi’nin en büyük 

hazinesi”1 olarak adlandırılan Makarov, teknolojiyi yakından takip eden, 

modernleşme yanlısı, iyi eğitimli bir bahriye subayıydı. Akranlarından farklı 

olarak aristokrat bir aileden gelmemesine rağmen kariyeri oldukça parlak olan 

Makarov, Rus Donanması’nın yeniden düzenlenmesi ve çağdaş bir strateji 

anlayışıyla doktrine edilmesinde de oldukça etkili oldu (Ryōtarō, 2013, ss. 177-

194). 1886 yılında Vitiaz korvetiyle dört yıl sürecek dünya turundan sonra 

oşinografi ve deniz taktikleri üzerine yazılmış birçok kitap ve 50’ye yakın 

makale kaleme alan Makarov, Rus Bahriyesi’ndeki “en genç amiral” unvanını 

haklı olarak kazanacaktı (Dowling, 2007, s. 210).  

Bu çalışmada, Rus Amiral Makarov’un 1897 yılında Razsuzhdeniia po 

voprosam morskoĭ taktiki (Рассуждения по вопросам морской тактики) 

adıyla yayımlanan ve daha sonra 1898 yılında Amerikan Deniz Kuvvetleri 

İstihbarat Ofisi tarafından Discussion of Questions in Naval Tactics (Deniz 

                                                            
1 Bu ifadeyi kullanan yazarlardan biri tarihsel romanlarıyla ünlenen, Japon asıllı Shiba 

Ryōtarō’dur. 1904-5 Rus-Japon Savaşı’ndaki önemli karakterleri anlatan eserinde 

Makarov ile ilgili de geniş bir bölüm ayırmıştır. Bk. (Ryōtarō, 2013, s. 117). 
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Taktiklerindeki Sorunlar Üzerine Mülahazalar) adıyla İngilizceye çevrilen 

kitabı üzerinde durulacaktır. 

Askerî Bir Düşünür Olarak Stepan Osipovich Makarov 

Stepan Osipovich Makarov, dönemin Rus Bahriyesi içinde tartışmasız en 

yenilikçi zihinlerinden birine sahip ve deniz harp tarihine oldukça aşina 

yetenekli bir subaydı. Nitekim yüzyılın diğer taktik düşünürleri arasında, en az 

çağdaşları kadar modern, somut ve uygulanabilir açılımlar sunan Makarov da 

kendine bir yer bulmaya başaracaktı. Dönemin Amerikan Deniz Kuvvetleri’nde 

de oldukça merak uyandıran kitabının İngilizce çevirisine bir ön söz kaleme 

alan Robert B. Bathurst Makarov’un çalışmasını, “enerjik ve bilimsel verilere 

dayanan Rus aklının, örgütlenme yoksunu bir milletin zayıflığını taktik ve 

stratejik bir zafere nasıl dönüştürebileceği ile ilgili sistematik öğretiler içeren bir 

eser” olarak takdim etmişti (Makarov, 1897, s. 51).  

Amiral Makarov’un 14 bölümden oluşan çalışması, dönemin deniz 

stratejilerinde otorite sayılan Alfred Thayer Mahan’ın deniz gücü teorisine karşı 

önemli taktik açılımlar sunmaktaydı. Mesela, Mahan’ın deniz stratejisinin 

prensiplerinin değişmeyeceği yönündeki görüşünün aksine Amiral Makarov, 

teknolojik gelişmelerin deniz savaşları üzerinde büyük etkisi olduğuna işaret 

etmekteydi. Ona göre, Nelson dönemine özgü kemikleşmiş, filo düzeyinde 

muharebe gemisini esas kabul eden stratejik bakış açısı yerine koşullara göre 

mevcut teknoloji ve silahların en verimli şekilde seferber edildiği, manevraya 

yönelik strateji ve buna mukabil taktik yaklaşımlar esas kabul edilmeliydi 

(Papastratigakis, 2011, s. 51). Yelken devri stratejik anlayışının zirvesi kabul 

edilen Nelson dönemini, çağdaşı teorisyenlerden oldukça farklı değerlendiren 

Makarov, Nelson’ın zaferlerinin arkasında yatan nedenler üzerine odaklanmıştı. 

Bunlar arasında en göze çarpanı ona göre, daha üst düzeyde savaşa hazırlık 

anlamında eğitim ve disiplini ön planda tutan ve Nelson’ın enerjik karakteriyle 

bütünleşmiş liderlik vasfının yarattığı “birlik duygusu” (esprit de corps) 

yaklaşımıydı. Makarov’a göre, Nelson hiçbir şekilde taktiğe yönelik temel 

prensipleri göz ardı etmemiş ve bunu beklenmedik metotlar kullanarak 

düşmanına karşı ezici bir üstünlüğe dönüştürmüştü. Bu tespiti ışığında 

Makarov’un iddiası, bölgesinde dikkate değer bir deniz gücü olabilmesi için 

yapması gerekenin, Nelson döneminde temellendirilen taktik uygulamaları, 

etkili liderlik ve komuta yapısıyla harmanlayarak çağdaş silah ve gemi 

platformlarının elverdiği ölçüde geliştirebilmek olduğuydu (Makarov, 1897,   

ss. 57-74).  

Kitabının genelinde Sanayi Devrimi’nin doğurduğu yeni silah teknolojilerinin 

deniz harpleri ve stratejileri üzerine etkilerini inceleyen Makarov, taktik boyutta 

başarıyı getiren başlıca faktörler arasında personelin kalitesinin de bulunduğuna 

dikkat çekmiştir. Donanmanın gerçek anlamda etkili olabilmesi için 
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personelinin iyi bir şekilde teşkilatlandırılması ve eğitilmesi şarttır. Ayrıca, 

deniz savaşlarında personelin maneviyatı kara savaşlarına nazaran çok daha 

belirleyici bir öneme sahiptir (Makarov, 1897, s. 47). Bu kanaatine destek 

mahiyetinde Napoleon, Nelson ve Clausewitz’in görüşlerine de geniş yer veren 

Makarov, savaşa hazırlık aşamasında personelin öncelikli görevinin barış 

zamanında uzun seyirlere çıkmak olduğu düşüncesindedir. Denizciliğe yönelik 

talim ve tecrübeleri artan personelin kendi gemi ve silahlarını yeterince tanıma 

fırsatı bulması, savaş zamanı işlerini oldukça kolaylaştıran bir etmen olacaktır 

(Makarov, ss. 119-130). Carl von Clausewitz’in çalışmalarından oldukça 

etkilenmiş gözüken Makarov, kitabında Prusyalı yazarın “Savaş Üzerine” (Über 

den Krieg) adlı eserine atıflara da yer vermiştir. Clausewitz’in cesaret ve 

inisiyatif kullanma ile ilgili girişimci fikirlerinin fazlasıyla tesiri altında kalan 

Makarov, “şerefli ölüm” şeklinin bir askerin kendi ulusunun bekası için “varlık 

sebebi” (raison d'être) olduğunu ileri sürer (Makarov, 1897, ss. 104-105). 

Makarov’un Gözünden Torpidobot ve Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki Rolü 

Deniz savaşı üzerine farklı ve yaratıcı fikirleriyle Rus Bahriyesi’nde terfi 

merdivenlerini hızla tırmanan Makarov, Rus Kraliyet Donanması’nın muharebe 

gemisi programlarını iptal etme düşüncesi olmamasına rağmen, çağın en önemli 

keşiflerinden biri olarak gördüğü torpido silahını atabilecek torpidobotlara ve 

onlara destek unsuru olarak manevra kabiliyeti yüksek, hafif zırhlı, ağır toplarla 

donatılmış kruvazörlere büyük önem atfetmişti. Çünkü torpidobotların yarattığı 

yüksek risk unsuru, düşmana karşı kararlı bir ablukanın yürütülmesi ve deniz 

hâkimiyetini sağlamaya yönelik stratejik anlayışı sarsmıştı. Bunun yanı sıra, 

torpidonun yarattığı psikolojik etki yelken devrinden tevarüs edilmiş birçok 

taktik mülahazanın uygulanabilirliğini büyük ölçüde sorgulanır hâle getirmişti. 

Modern deniz savaşının önemli yönlerini iyi tahlil eden Makarov, torpido ile 

donatılmış, yüksek sürat ve manevra avantajına sahip torpidobotların, bir hayli 

hantal muharebe gemilerine karşı bilhassa gece icra edilecek vurkaç harekâtları 

için biçilmiş kaftan olduğuna inanıyordu. Karadaki “küçük savaş”a ya da daha 

bildik adıyla gerilla harbine benzer bir şekilde2, yüksek manevra hızına sahip 

cüretkâr taarruzlar silsilesi düşman filosunun dengesini bozarak harekât 

yarıçapını kısıtlamak dışında uyguladığı ablukanın da sürdürülebilirliğini 

kuşkulu hâle getirecekti. Bu tarz bir harekât tipinin geleneksel Rus denizci 

karakterine uygun olması da, Makarov’un bu tercihini yaparken hesaba kattığı 

                                                            
2 Torpido taarruzu yaklaşımı ile Gerilla Harbi arasında oldukça yakın benzerlikler kuran 

Makarov, organizasyondan yoksun Rus denizci karakteriyle örtüşen ve gerilla 

prensipleriyle yoğrulmuş bir harekât şeklinin üstün düşman deniz gücüne karşı etkili 

olmanın yegâne yolu olarak görmekteydi (Makarov, s. 267). Modern deniz harp 

doktrininde de gerilla harbi (guerilla warfare), rakibin deniz erişimini engellemeye 

(sea denial) yönelik başvurulan faaliyetler olarak da tanımlanmaktadır. Daha ayrıntılı 

bilgi için bk. (Speller, 2014, s. 98).  
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bir diğer etken olmuştu (Makarov, 1897, ss. 234-267; Papastratigakis, 2011,     

s. 52).  

Makarov’daki torpido taarruzu fikrinin altyapısı, Amerikan İç Savaşı’nda 

(1861-1864) Kuzey Ordusu’na nazaran daha güçsüz bir donanmaya sahip olan 

Konfederasyon ordusunun elde ettiği birtakım “tesadüfi” başarılara 

dayanıyordu. Ona göre, Amerikan İç Savaşı torpidonun daha etkili kullanımına 

yönelik bir tekne türünün ortaya çıkışında hiçbir fayda sağlamamıştı. Ancak 

Konfederasyonu’nun Kuzey ablukasını kırmaya yönelik giriştiği torpido 

taarruzları, bu tip harekâtın gece icra edildiğinde başarı yüzdesinin dikkate 

değer ölçüde arttırmıştı. Makarov’un deniz harp doktrininin arka planını 

oluşturan bu gece torpido taarruzları, onun tarafından ilk kez 1877-78 Osmanlı-

Rus Savaşı’nda, nam-ı diğerle 93 Harbi’nde hayata sokuldu ve Rus amirale 

mühim tecrübeler kazandırdı (Makarov, 1897, s. 266).  

Aslında savaş öncesi Osmanlı ve Rus donanmalarının nitelik ve nicelik 

yönünden bir kıyaslaması yapıldığında, Rus tarafının aleyhine bir durum olduğu 

aşikârdı. Kırım Savaşı’ndan sonra Paris Antlaşması’nın belirlediği uluslararası 

yasalar gereğince Karadeniz askerden arındırılmış ve Rus Kraliyet Bahriyesi bu 

bölgede muharebe filosundan yoksun bırakılmıştı. Bunun tam aksine Donanma-

yı Hümâyûn ise birçoğu Sultan Abdülaziz döneminde alınmış 43 adet büyük ve 

küçük nakliye gemisi, 15 adet küçük uskurlu ve yandan çarklı karakol gemisi, 6 

adet zırhlı firkateyn, 8 adet zırhlı korvet ve monitör, 7 adet nehir gambota 

sahipti (Langensiepen ve Güleryüz, 1995, s. 194; Kurtuoğlu3, 1935, ss. 59-71).  

93 Harbi başladığında Karadeniz’deki deniz üstünlüğünün kendi lehinde 

olduğunun bilincinde olan Osmanlı Bahriye ricali, donanmayı Karadeniz, 

Akdeniz ve Tuna olmak üzere üç ana filoya bölerek teşkil etmişti. Bilhassa 

Karadeniz Filosu’nun öncelikli görevi, düşman sahillerini abluka altına alarak 

Rus ticaret ve muharip gemilerinin abluka haricine çıkmasını engellemekti 

(DMA, MKT. 256/1)4. Aslında Osmanlı Donanması’nın Karadeniz’de Rusya’ya 

karşı uyguladığı “deniz ablukası” (naval blockade), XVIII ve XIX. yüzyıllarda 

daha güçlü deniz gücüne sahip tarafın uyguladığı geleneksel bir stratejiydi. Bu 

stratejinin temelinde, deniz hâkimiyetini sağlamak adına düşman muharebe ve 

ticaret filolarının açık denize açılmasını engelleme ve düşman gemilerinin 

mümkün mertebe limanlarda hareketsiz bırakılması yatmaktaydı (Corbett, 1911, 

                                                            
3 93 Harbi’ndeki deniz harekâtıyla ile ilgili yerli literatürde en derli toplu kaynak 

tartışmasız Fevzi Kurtoğlu’nun “1877-1878 Türk-Rus Harbinde Deniz Hareketleri” 

adlı kitabıdır. 93 Harbi sırasında Osmanlı donanma envanteri, kifayeti ve muhtelif 

harekâtıyla ilgili hâlâ en kıymetli eserlerden biridir. 
4 Bahriye Meclisi’nden Bahr-i Siyah Filosu kumandanı Hasan Paşa ile Batum Filo 

kumandanı Ahmet Paşa’ya yazılmış emir yazısında Donanma-yı Hümâyûn abluka 

üzerine kurulu “hâl-i harekât tasavvurundan” söz edilmektedir.  
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s. 183). Rusya’nın kendisinden daha üstün, konvansiyonel deniz gücüne sahip 

Osmanlı donanmasına karşı alışılmışın dışında bir mücadele vermesi 

gerekiyordu (Sondhaus, 2001, s. 227). Durumun fazlasıyla farkında olan Rus 

Kraliyet Bahriyesi kurmayları, eldeki tüm imkânları seferber ederek üç temel 

operatif yaklaşımı ihtiva eden etkili bir savunma doktrini ortaya koymaya 

çabaladılar. 

İlk planda, Osmanlı Filosu’nun kıyıdan icra edeceği taarruzlara karşı Rus 

Karadeniz Filosu önemli liman ve körfezlere 500 mayın döktü ve ayrıca kıyı 

savunmasını yüzer batarya, monitör ve kıyı topçusundan kurulu bir “pasif 

savunma” düzeninde teşkil etti. İkincisi ise, Karadeniz Filosu’nun zayıflığını 

takviye maksatlı, Baltık Donanması’ndaki ekseriyetle İngiliz Thornycroft 

firması ürünü az su çeken hafif torpidobotlar Rus Ordusu’nun Tuna Nehri’ni 

geçişinden önce nehri mayınlamak ve gerektiğinde torpido taarruzuyla Osmanlı 

zırhlı gambot ve monitörlerinin müdahalesini önlemek üzere bir tertiplenme 

içine girdi. Son olarak, bizzat Yüzbaşı Makarov tarafından komuta edilecek, 

daha çok torpidobot ve bunun dışında torpido ve 150 mm çapında Krupp 

toplarıyla teçhiz edilmiş, kruvazör harbi icra edebilecek deniz nakliyatında 

kullanılan vapurların uygulamaya koyacağı “aktif savunma” önlemleri devreye 

sokuldu (Kipp, 1989, ss. 5-6).  

Makarov tarafından “saldırgan savunma” olarak adlandırılan bu anlayış, yeterli 

donanıma sahip olmayan Rus Donanması’na yaratıcı çözümler sunuyordu. Bu 

konseptin temelinde yüksek taarruz arzusu ve riski ihtiva eden “asimetrik” 

torpido harekâtı yer almaktaydı (Makarov, s. 21). Bunun dışında, düşman 

filosunun intikal güzergâhlarının ve kıyı hattı boyunca önemli limanlarının 

mayınlanmasına yönelik faaliyetler de savunmanın bir diğer ayağını teşkil 

etmekteydi. Bu anlayış, 93 Harbi sırasında aslında donanımlı hâldeki Osmanlı 

Donanması’nın Karadeniz’de idame ettirdiği ablukayı çarpıcı biçimde zora 

soktu ve harekâtını sınırladı (Speller, 2014, s. 60).  

Mayın ve hareketli torpidoyu Osmanlı ablukasını kırmakta ana silah olarak 

benimseyen Makarov, Batum ve Sünne limanlarında konuşlanan Osmanlı 

zırhlılarına karşı cesurane torpido taarruzu icra ederek, deniz savaşının taktik 

boyutuna önemli katkılar sağlayacak girişimlerin fikir babalığını yaptı. Kendi 

komutasında, Whitehead torpidosuyla5 donatılmış dört torpidobotu taarruz 

                                                            
5 Aslında Whitehead, 1864 yılında bir Avusturyalı denizci yüzbaşı olan Johann 

Luppis’in torpido tasarımını geliştirerek kendi torpidosunu tasarlamıştı. Luppis’in 

tasarımı, suyun üstünde mekanik hareketle ilerleyen bir torpidoyken, Whitehead ise 

sıkıştırılmış havayla hareket eden ve hidrostatik derinlik regülatörü 

(hydrostatic depth regulator) sayesinde suyun altında, doğru derinlikte seyredebilen 

bir torpidoyu geliştirmişti. Robert Whitehead’in torpidoları, o dönem birçok donanma 

tarafından benimsendi ve hatta bu donanmalar, “Whitehead” lisansıyla kendi 

torpidolarını bile imal etmişti. 1870 yılında İngiltere, 1872’de Fransa, bir yıl sonra 
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edilecek bölgeye taşımakla görevli, Velikit Knyaz Konstantin silahlı vapuruyla6 

Osmanlı gemilerine karşı birçok defa torpido taarruzuna teşebbüs etti (Sleeman, 

1880, ss. 311-320). 

25 Mayıs 1877’de Baltık’tan demiryolu ile getirilen seren torpidosuyla7 

donatılmış Tsarevna, Xenia, Tsarevitch, Djigit adlı torpidobotlardan mürekkep 

Rus nehir gücünün, Tuna’da Maçin önünde demirli bulunan Feth-ül İslam ve 

Seyfi zırhlı monitörlerine karşı giriştikleri hücum, tarihteki ilk geniş çaplı 

torpidobot taarruzu oldu. Torpido taarruzu için ideal bir zamanda, yani görüşün 

düşük olduğu karanlık ve yağmurlu bir havada taarruza girişen Tsarevitch, fark 

edilmeden 400 tonluk Seyfi’nin kıç tarafında seren torpidosunu infilak ettirmeyi 

başardı. Kısa bir süre sonra Xenia’nın taret bölümünü hedef alarak infilak 

ettirdiği ikinci torpidonun ardından Seyfi 15 dakika gibi kısa bir sürede sulara 

gömülecekti (Greene ve Alessandro, 1998, s. 360). Rus Bahriyesi’nin 

uyguladığı ani ve sürpriz saldırı (coup de main) üzerine kurulu torpido harekâtı 

bölgedeki Osmanlı nehir filotillasının faaliyetlerini bir hayli kısıtlamakla 

kalmamış, Osmanlı Bahriye ricalini de ciddi bir endişeye sevk etmişti 

(Makarov, 1897, s. 226). Öyle ki, Seyfi monitörünün süvarisi bahriyeden 

kovulmuş, filotilla livasına (komodor) da sekiz ay kale hapsi verilmişti (DMA, 

MKT. 252/41). Ayrıca, gece icra edilen bu taarruzların önüne geçme maksatlı 

olarak sulh yapılana kadar gemilerin geceleri boğaz ve limanlara sokulmaması 

kararı alınmıştı (DMA, MKT. 249/153).  

Makarov, abluka görevi icra eden Osmanlı Filosu’nun ekseriyetle stratejik 

limanlarda demirli yatmasını, baskın şeklinde torpido taarruzu için önemli bir 

avantaj olarak görmekteydi. Bunun için Mayıs ayı içinde iki defa Batum ve 

Sulina limanlarında bulunan Osmanlı gemilerine taarruz edildiyse de başarılı bir 

sonuç elde edilemedi (Kurtoğlu, 1935, s. 105). Sonunda, 25 Ocak 1878’de8 

                                                                                                                                                  
İtalya ile Almanya ve 1876’da ise bilhassa Rusya, Whitehead torpidolarının 

müşterileri arasına girdiler. 1870’ten 1914’e kadar Whitehead ismi torpido ile eş 

anlamlı hâle geldi. Daha ayrıntılı bilgi için bk. (Gray, 2004, ss. 11-13). 
6 Odessa, Denizcilik Şirketi’ne ait Karadeniz’deki en büyük yolcu vapuruydu. 93 

Harbi’nden hemen önce dört torpidobotu taşıyabilecek surette tadilattan geçirilerek 

bir yardımcı gemiye (tender) dönüştürüldü. Daha geniş bilgi için bk. (Sleeman, 1880, 

s. 195).  
7 Spar Torpedo: Amerikan İç Savaşı’nda Güneyli mühendis E. C. Singer tarafından 

tasarlanan ilk torpido türüdür. Bir geminin pruvasına sabitlenmiş uzun bir direğin 

ucuna bağlı yüksek oranda patlayıcının, düşman gemisine saplamak suretiyle 

ateşlenmesi esasına dayalı bir torpidodur. Torpido türleri ve gelişimi hakkında bk. 

(Preston, 1975, s. 22).  
8 Taarruzun yapıldığı günle ilgili literatürde ciddi farklılıklar mevcuttur. Yerli kaynaklar 

5 Ocak ile 25 Ocak tarihlerine işaret ederken, yabancı kaynaklar ekseriyetle 25 Ocak 

gününün 26’ya bağlandığı gece taarruzun gerçekleştiğini iddia etmektedir. Arşiv 

kayıtlarında ise sadece bir belgede 7 Haziran 1878 (Rumi 26 Mayıs 1294) tarihli 
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Whitehead torpidosu ile teçhiz edilmiş Makarov komutasındaki Çesme 

(Tchesme) ve Sinop (Sinope) torpidobotlarının Batum Limanı’nda demirli yatan 

Osmanlı zırhlılarına karşı giriştiği üçüncü taarruzda, 73 metre (80 yds) gibi 

oldukça kısa mesafeden attıkları torpidolardan biri 2000 tonluk uskurlu bir 

ahşap gambot olan İntibah’a isabet etti. Bunun sonucunda gemi iki dakikadan 

kısa bir sürede, 23 mürettebatıyla birlikte sulara gömüldü (Branfill-Cook, 2014, 

s. 171).  

Makarov’un bu başarılı torpido taarruzu Karadeniz’deki Osmanlı deniz 

hâkimiyeti üzerinde ciddi bir etki yaratmadıysa da torpidonun pratikte ne denli 

etkili bir silah olduğunun dönemin askerî gözlemcileri tarafından yakından 

müşahede edilmesini sağladı. İntibah gambotu deniz harp tarihi literatürüne 

kendinden hareket edebilen torpidoyla batırılan ilk muharip gemi olarak 

girerken (Kipp, 1989, ss. 6-7; Sondhaus, 2001, s. 191), gözü pek Rus bahriyeli 

Yüzbaşı Makarov başarısı tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.  

93 Harbi Sonunda Alınan Dersler ve Makarov’un Kariyeri 

Geriye bakıldığında savaşın doğurduğu en önemli sonuçlardan biri, torpidoyu 

hedefe göndermek için en ideal platformun, hafif tonajlı, buhar gücüyle hareket 

eden, çevik motorbotlar olduğunun anlaşılmasıydı. Daha sonra torpidobot 

olarak adlandırılacak bu küçük botların yelken döneminde hiçbir geminin sahip 

olmadığı bir kudrette düşman üzerinde tahrip edici etkiye sahip olması, 

torpidobotların tüm denizci ülkeler tarafından tercih edilmesini sağlayacaktı 

(Palmer, 2007, s. 213).  

Osmanlı-Rus Harbi’nin ardından Makarov da savaş boyunca giriştiği torpido 

taarruzlarından önemli dersler çıkarmaya çalıştı. Bilhassa yüksek maneviyatla 

motive edilmiş ve atılgan subaylar tarafından kumanda edilen personelin, 

torpido gibi modern bir silahla en elverişsiz şartlarda bile hatırı sayılır ölçüde 

bir başarı kaydetmesi dikkatleri çekmeye yetmişti. Aynı şekilde birkaç 

torpidobottan mürettep filotillanın da koordineli taarruzunun ne denli etkili 

olduğu savaş boyunca tecrübe edilmişti (Makarov, 1897, s. 271).  

Alınan dersler ışığında ortaya çıkan fikirler, Makarov’un torpidonun etkin 

kullanımına yönelik taktik bir kuram geliştirmesinde önemli katkılar sağladı. 

Kitabında da bu kuramı desteklemek üzere torpido ve torpidobotlarla ilgili geniş 

ölçekli tespitlere yer verdi. Torpidoyu modern deniz savaşının en önemli 

unsurlarından biri olarak değerlendiren Makarov, torpido atış teknikleri, uzak 

mesafeden ve sığ sularda torpido kullanımı, torpidoya karşı korunma ve bunun 

için gerekli sakınma manevralarından detaylı bir şekilde söz etmekteydi 

                                                                                                                                                  
Batum sahillerinde batan İntibah isimli vapurdan söz edilmektedir. Yabancı 

kaynaklardaki tarihin daha istikrarlı olmasından ötürü 25 Ocak günü esas olarak kabul 

edilmiştir.  
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(Makarov, 1897, ss. 162-177). Bir nevi patlayıcı konusunda uzman sayılan 

Makarov, sadece torpido ve mayınlarla ilgilenmekle kalmamış yeni teknoloji 

mühimmatı da bizzat tecrübe ederek dikkate değer değerlendirmelerde 

bulunmuştu. Ona göre, mühimmat ve buna bağlı silah teknolojisi oldukça hızla 

bir şekilde gelişiyor ve buna paralel olarak ateş gücü, doldurma hızı, hassasiyet 

ve balistik etkinlik açısından önemli ilerlemeler vuku buluyordu. Bu doğrultuda 

Makarov’un kitabında, ana muharebe gemilerindeki yüksek kalibreli toplar, seri 

ateşli hafif silahlar ve bu silahlarda kullanılan muhtelif mühimmatın hedefe 

dönük kullanımı ile ilgili bir takım tespitler de yerlerini almıştı (Makarov, 1897, 

ss. 135-161). 

Savaş sonrasında farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren Makarov, İstanbul’un 

deniz yoluyla ele geçirilmesi şeklinde Rus harp planlarına da katkı sağlamaktan 

geri durmadı. Esasen 93 Harbi tecrübesi Rus Genelkurmayı’na, ordunun 

İstanbul’a kara yoluyla gitmesinin hem zaman aldığını hem de çok daha 

maliyetli olabildiğini açıkça göstermişti. Bu yüzden 1880’lerin başlarında 

İstanbul’un, bilhassa da Boğazların zaptı üzerinde detaylı bir plan üzerinde 

çalışılmaya başlanmıştı. Ne var ki, İstanbul Boğazı’na bir çıkarma yapabilmek 

için güçlü bir donanmaya ihtiyaç duyulması 1881 yılından itibaren zırhlı 

muharebe gemisi ve büyük nakliye gemilerinden müteşekkil, geniş çaplı bir 

donanma programının hayata geçirilmesine sebep oldu. Makarov’un albay 

rütbesi ile taltif edilmesini sağlayan görevi de, resmî olarak İstanbul Boğazı ile 

ilgili hidrografik araştırma yapmak ve bölgedeki farklı yöndeki akıntıları 

incelemekti. Ancak ondan beklenen bir diğer gizli işi daha vardı: Boğaza 

yapılacak muhtemel taarruzda seyir şartlarını incelemek dışında mayın 

döşenecek ve çıkarma yapılabilecek mevkilerin tespiti (Şirokorad, 2009,         

ss. 443-445). Makarov’un bu gizli çalışmasına yönelik Rus Genelkurmayı’na 

bir rapor sunduğuna dair bir veriye henüz rastlanmadıysa da Osmanlı 

Boğazlarının zaptına dönük geniş çaplı bir planda böyle bir çalışmanın yer 

bulmaması mümkün gözükmemektedir.  

Rus Genelkurmayı’nın payitahta karşı tasarladığı işgal planı Osmanlı tarafında 

derin bir endişeye yol açtı. Osmanlı askerî yetkilileri, Karadeniz’den 

gelebilecek Rus tehdidine karşı Boğazların ve payitahtın müdafaasının Devlet-i 

Aliyye-i Osmaniyye için hayati önemi haiz bir mesele olduğu konusunda görüş 

birliği içindeydiler (BOA, PRK. AZJ. 11/75). Rusya’nın Karadeniz’deki 

donanmasını kayda değer ölçüde takviye etmesi, Osmanlı Devleti’ni Boğazların 

güvenliğini arttırmaya yönelik birtakım tedbirler almaya sevk ediyordu (BOA, 

Y. EE. 46/117). Bu tedbirlerin başında ise kıyılara konuşlandırılacak deniz 

mayınları, torpido istasyonları ve Boğaz girişine desteği sağlamak üzere 

konuşlandırılan kıyı istihkâmları bulunmaktaydı (DMA, MKT. 733/12). Askerî 

ve politik değişikliklerin temposunun hızlandığı ilerleyen yıllarda Rusya’nın 
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denizden yapacağı düşünülen ani bir taarruz tehdidi İstanbul’u çok daha fazla 

meşgul edecekti.  

Sonuç Yerine 

Stepan Osipovich Makarov başarılarıyla Rus Kraliyet Bahriyesi’nde olduğu 

kadar dünyadaki diğer bahriyelerde de yankılar yapmış bir isim olmuştur. Onun 

çok yönlü düşüncesinin ürünü olan kitabının Rusça kaleme alınmış olması kısa 

bir dönem özgün taktik yaklaşımlarının anlaşılmasını güçleştirmiş, ancak 1898 

yılında Amerikan Deniz Kuvvetleri İstihbarat Ofisi tarafından İngilizceye 

çevirmesiyle birlikte bu eser dönemin askerî gözlemcileri nazarında hak ettiği 

yeri bulabilmiştir. 1904-5 yılında Rus-Japon Savaşı sırasında gemisinin, tam da 

kendi doktrininin esas unsuru olan bir mayına çarparak, batması sonucunda 

trajik şekilde hayatını kaybeden Makarov, günümüzde de deniz strateji ve 

taktikleri üzerine sayılı isimlerden biri olma özelliğini korumaktadır.  

Taktik taarruzu deniz savaşlarının temel ilkesi olarak gören Makarov, 93 Harbi 

sırasında hazırladığı operatif planlamanın da esasını, pasif bir savunmanın aktif 

taarruza dönüştürülmesi fikrine dayandırmıştır. Bu tertiplenme için esas görülen 

silahların başında torpido gelmektedir. 93 Harbi boyunca bilhassa gece vakti ve 

baskın şeklinde yapılan vurkaç harekâtı, torpidonun eş güdümlü komuta altında 

hatırı sayılır bir taktik kifayete sahip olduğunu kanıtlamıştır. Bunun dışında 

deniz mayınından önemli Rus limanlarında ve düşmanın intikal hatları üzerinde 

etkin bir şekilde istifade edilmesi, Rus Donanması’na üstün deniz gücüne elinde 

bulunduran Osmanlı Donanması’na karşı muazzam bir taktik avantaj 

sağlamıştır. 

Gerçekten de Makarov önderliğinde Rusların torpido ve deniz mayınlarını hem 

taarruzi hem de müdafaa maksatlarıyla kullanmaları, Osmanlı Karadeniz 

Filosu’nun düşman sahillerini abluka etme ve tarafsız devletlerle ticarete mani 

olma şeklindeki kritik manevralardan mahrum etmişti. Böylece, savaş boyunca 

Osmanlı filosunun Rusların can damarı sayılan Sivastopol ve Odessa 

limanlarına taarruz girişimi de engellenmiş oldu. 

Savaş sonrasında başta Sultan Abdülhamid olmak üzere Osmanlı Bahriye ricali 

de Makarov’un teorilerini kendi jeopolitik ihtiyaçlarına göre uyarlayarak, 

torpido ve mayın harbi üzerine kurulu bir kıyı savunma stratejisi geliştirmeye 

çabalayacaklardı. Osmanlı Bahriye ileri gelenlerinin Makarov’un kitabını 

okuduğuna dair bir emare olmasa da, onun 93 Harbi’ndeki torpido taarruzu 

tecrübeleriyle doktrinleşen fikirlerinden ilham alan ve Fransa’da hayat bulan 

Jeune Ecole Stratejisi’ne9 dört elle sarıldıkları görülmektedir. Başta Jeune 

                                                            
9 Metaforik olarak yeni bir anlayışı temsil eden Jeune École stratejisinin temeli, 

yetenekli ve daha büyük savaş gemisi filosu ile mücadele için iyi donanımlı, küçük 

birimlerin savunmaya yönelik kullanılması görüşüne dayanmaktaydı. Her iki tarafı 
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Ecole’ün fikir babası olan Amiral Théophile Aube olmak üzere birçok askerî 

gözlemci Makarov’un başarılarından bir hayli etkilenmiştir. Hatta önde gelen 

Fransız deniz düşünürleri, “anti-İngiliz” bir ekolün yaratılması bağlamında 93 

Harbi’ndeki güçlü Osmanlı Donanması’nı Avrupa’daki konvansiyonel donanma 

üstünlüğünü elinde bulunduran İngiltere örneği ile metaforik olarak 

bağdaştırmışlardı. Başka bir deyişle, 93 Harbi sırasında Makarov’un 

Karadeniz’de deniz hâkimiyetini elinde bulunduran Donanmayı Hümayun’a 

karşı torpido ile esnek bir savunma düzeni üzerine kurulu teorisi, Jeune Ecole’e 

mensup askerî düşünce çevresine esin kaynağı olmuştu. 
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BİR DEVLET TEŞEKKÜLÜ:  

YOZGAT TEKEL BİRA FABRİKASI 

Hatice MUMYAKMAZ 

Özet: Çalışma, Yozgat’ta, 1966’da bir devlet teşekkülü olarak temelleri atılan, 

1972 yılında açılan ve 2004 yılında özelleştirilen Yozgat Tekel Bira 

Fabrikası’nın kuruluş aşamasından özelleştirilmesine kadarki süreci, şehrin 

sosyo-ekonomik hayatı çerçevesinde anlatmayı amaçlamaktadır. Fabrikanın 

hangi amaçlarla, nasıl kurulduğu, muhafazakâr kimlikli bir şehirde halkın 

fabrikanın kuruluşuna tepkisi, şehir ekonomisi ve sosyalleşmeye etkisi, işçi 

sayısı, işçi alımları, değişen piyasa şartları karşısındaki durumu, özelleştirilmesi 

ve kapanması süreci işlenmeye çalışılmıştır.  

Makalede, ilgili arşiv malzemesi ve süreli yayınların yanı sıra, makaleyi 

derinleştirmek amacıyla bira fabrikası personeli ve şehir halkından 36 ve 75 yaş 

arasındaki dokuz kişiyle sözlü tarih yöntemi ile mülakat yapılmıştır. 

Yozgat Tekel Bira Fabrikası, arz talep dengesi, nakliye, kâr payı gibi 

hesaplamalar göz ardı edilerek, şehrin insanına iş alanı oluşturma ve bölgeyi 

kalkındırma amacıyla kurulmuş bir devlet teşekkülüdür. Fabrika, şehir halkına ve 

bölgeye sağladığı sosyo-ekonomik katkıya rağmen, Kamu İktisadi 

Teşekküllerinin Özelleştirilmesi çerçevesinde özel sektöre devredilmiştir. 

Yozgat’ta “Cumhuriyet Tarihinin tek devlet teşekkülü” olarak nitelenen 

fabrikanın kapanışı, çalışanları dışında, sessiz karşılanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Yozgat, bira fabrikası, devlet teşekkülü, özelleştirme, sözlü 

tarih. 

A Public Enterprise: Yozgat Tekel Beer Factory 

Abstract: This study aims to explore the process of establishment Yozgat Tekel 

Beer Factory, whose foundations were laid as a government organization in 

1966, opened in 1972 and privatized in 2004, starting from its foundation to 

privatization. This study also aims to understand the role of the Yozgat Tekel 

Beer Factory within the scope of the socio-economic life of the city. In this 

context, the study is limited to explore the purpose of the foundation of the 

factory, how it is founded, the reaction of town-people against the foundation of 

the factory in a conservative city, the effect of the foundation of the factory to the 

economy of the city and its socialization. The number of the workers, worker 

recruitment, the position of the factory against the changing market conditions, 

and the process of its privatized and closure are also studied to better understand 

the effect of the factory on the life of the city and its citizens.  

In this study, the related archive materials, periodicals are used and oral history 

method were used as data collection. In this context, nine people including staff 

of the beer factory and townspeople whose age ranging from 36 to 75 were 

interviewed (2012 December-2013 June). These nine people consisted of 

Manager, technician/union manager, laboratory employee, worker, and officer of 
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the factory; owner of a newspaper, estate agent and tradesman from the town-

people.  

Yozgat Tekel Beer Factory, was established to provide jobs to people in the 

Yozgat city and improve Yozgat’s region ignoring supply and demand balance, 

transport and calculations. Although the factory’s socio economic contrubitions, 

which was customized in the context of public enterprise privatizations and 

having been described only one public enterprise in the Republic of Turkey 

History, while closing people in the city were quiet. 

Key words: Yozgat, beer factory (brewery), public enterprise, privatization, oral 

history. 

Giriş  

Çalışma, bir Orta Anadolu şehri olan Yozgat’ın, sosyoekonomik anlamda geri 

kalmışlığına dair yapılan bir sorgulamanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Şehir, 

Ankara’ya 217 km mesafede olmasına ve yetiştirdiği fertlerle Türk siyasi, 

sosyal ve kültürel hayatında ön planda olmasına rağmen, Ankara, Kırıkkale, 

Yozgat, Sivas hattının sosyoekonomik olarak en geri kalmış şehridir. Bu 

bağlamda, “Yozgat’ın yakın tarihinde şehrin kalkınmasına yönelik herhangi bir 

teşebbüs var mıdır?” sorusuna cevap arandığında, Yozgat Tekel Bira Fabrikası 

ile karşılaşılmıştır. Fabrikanın kuruluşundan özelleştirilmesine kadarki süreç bir 

taraftan kuruluşun tarihini ortaya koyarken, diğer taraftan Yozgat’ın 

sosyoekonomik geri kalmışlığının analizi için ipuçları sunmaktadır.  

Çalışma, oldukça yakın bir geçmişi konu edinmekle birlikte, hikâyeyi 

tamamlayabilecek kaynaklara ulaşmak oldukça zor olmuştur. Fabrikanın 

kuruluş ve gelişimiyle ilgili kurum arşivinden herhangi bir dosya veya evraka 

ulaşılamamıştır. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde yer alan Başbakan Adnan 

Menderes için hazırlanmış bir rapor, birkaç kararname, Yozgat’ın yerel 

basınından Hakikat gazetesi, ulusal basından Milliyet arşivinden 

yararlanılmıştır. Gazeteci ve edebiyatçı Abbas Sayar’ın Bozok gazetesindeki 

yazılarından derlenen Yozgat Var Yozgatlı Yok adlı çalışma, Yozgat’ın yakın 

tarihine dair bilgi ve olayları aktarması bakımından yol gösterici olmuştur. 

Şehrin Cumhuriyet dönemindeki tarihini anlatan akademik çalışmalar yok 

denecek kadar azdır. Bu sebeple çalışma, fabrika çalışanları ve şehir halkıyla 

yapılan sözlü tarih görüşmeleriyle desteklenmeye çalışılmıştır. Ancak fabrika 

çalışanlarının çoğunun, özelleştirme süreci sonrasında şehri terk ettiği, 

çalışanların kurduğu kooperatif evleri olan Menekşe Evlerine yapılan 

ziyaretlerde ortaya çıkmıştır. Ayrıca yüz yüze görüşmeler esnasında, 

muhataplara aynı sorular sorulmasına rağmen, her muhatap kendisi için birinci 

derecede önemli olanı ve/veya hatırında kalanı, kişisel birikimi çerçevesinde 

dile getirmiştir. Görüşmecilerden Talip Yozgatlı tarafından kişisel olarak 
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hazırlanan ve fabrikada bira yapımını, geçirdiği evreleri ile 1990’lı yıllardaki 

üretim kapasitesini içeren bir dosyadan istifade edilmiştir1.  

I. Türkiye’de Sosyoekonomik Gelişmeler ve Yozgat (1950-1960) 

Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950’de iktidara geldiğinde ekonomik olarak ülkede 

olumlu bir ortam oluşmuştu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez büyük ölçüde dış 

kredi ve yardım gelmeye başlamıştı. 1947’de Amerika Birleşik Devletleri’nin 

yasalaştırdığı Truman Doktrini Programı çerçevesinde Türkiye Marshall 

yardımlarından yararlanıyordu. Denk bütçe uygulamalarından sonra, ekonomide 

kaynak yaratma imkânı doğmuş; insan kaynakları da önceki yıllara göre 

gelişmişti. Buna karşılık Kore Savaşı sebebiyle tarımda hammadde fiyatlarında 

artış yaşanmıştı.  

Demokrat Parti (DP), seçimler öncesinde köylü, çiftçi ve halkın kalkınması için 

bir program uygulayacağını vaat etmişti. Buna uygun olarak dış yardım ve 

tarıma verilen kredilerle desteklenen traktör ithalatı hızla artırıldı, ekim alanları 

genişletildi. 1952’de tahıl ve sanayi ürünlerinde %100’e varan artış sağlanmıştı. 

Sulama ve tohum ıslahına hız verilmişti (Yenal, 2010, s. 98). Dış yardım ile 

Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü kuruldu. Geniş bir karayolu şebekesi 

planlandı. Yatırımlar ve yol bakım hizmetleri hızlandırıldı. Sarıyar, 

Demirköprü, Seyhan, Hazar baraj ve santrallerinin temelleri atıldı (Yenal, 2010, 

ss. 100-102; Tokgöz, 2011, s. 142). 

Hükûmetin açıkladığı iki önemli iktisat politikasından biri, sanayiyi özel kesim 

eliyle yürütmek; devletin elindeki sınai tesislerinin satışını mümkün kılacak 

önlemleri almaktı. İkincisi ise dış ekonomik ilişkilerde, devlet müdahalelerini 

asgariye indiren yeni bir düzene geçmekti. Türkiye, 1950-1953 arasında buğday 

ihracatında dördüncü ülke olmuştu. DP iktidara gelir gelmez, Ziraat Bankasının 

çiftçiye bol ve ucuz kredi vermesini sağlamış ancak, 1950-1960 arasında 

bankanın açtığı krediler tarım dışı harcamalara gitmişti. 1954’ten itibaren hava 

şartlarının elverişsiz hâle gelmesi, tarım sektöründe üretimin %20 azalmasına 

sebep olmuştu. Buğday ve arpada bu azalış oranı %35’i aşmıştı. Tarım 

sektöründeki bu gerileme ile ülkenin ihracatı azalırken, ithalatla arz yetersizliği 

giderilmeye çalışılmıştı. Dış ticaret açığı büyümüştü (Tokgöz, 2011, ss. 142-

144).  

1950-1960 döneminde şeker ve tekstilde kamu yatırımları hızlanmıştı. Ereğli 

Demir Çelik’in kuruluşuna da bu dönemde başlandı. Özel kesimin teşviki için, 

ucuz kredilendirme politikası gündeme getirilmiş; Sanayi Yatırım Bankası 

kanalı ile Dünya Bankası kredilerinden sanayicilerin yararlanması sağlanmıştı. 

Akbank, Pamukbank, Garanti Bankası’nın yanı sıra Türk Ekspres Bank, Doğu 

                                                            
1 Çalışmada kullanılmak üzere tarafımıza verilen bu dosya için Talip Yozgatlı’ya 

teşekkürlerimi sunarım. 
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Bank, Ray Bank gibi daha sonra kapanacak olan bankalar da bu dönemde 

kuruldu. Yabancı sermayeyi teşvik eden yasa ile petrol yasası çıkarılmıştı. 

Ünilever, General Electric Ampul fabrikası ile birkaç ilaç firması yatırımı 

gerçekleşmişti. Mobil ve Shell birkaç kuyu açmış, Mersin’de ATAŞ rafinerisi 

kurulmuştu (Çavdar, 2000, s. 65). 

1962 sonrasında iktisat politikaları planlama tabanına oturtulmuştur. Kamu 

yatırımları, beş yıllık planlar çerçevesinde hazırlanan yıllık planlara uyum 

göstermek zorundaydı. Özel yatırımlar ise, çeşitli özendirici ve desteklerden 

yararlanabilmek için Devlet Planlama Teşkilatının ve yatırım projelerinin plan 

hedeflerine uygunluğunu denetleyen kamu kuruluşlarının onayına muhtaçtılar. 

Böylece ekonominin yatırım politikaları ile belirlenen uzun dönemli kaynak 

tahsisleri, büyük ölçüde plan hedeflerince belirleniyordu. Bununla birlikte, kısa 

dönemli makro ekonomik yönetim ile planlama arasında gerekli uyum 

sağlanamamıştı (Boratav, 2013, ss. 117-118). 

Aşırı ithal bağımlılığı ve ihracattaki göreli durgunluğa rağmen, 1962-1976 

arasında düzgün bir büyüme temposunun sürdürülmesinin temel nedeni, 

ekonomiye önemli boyutlarda dış kaynak sağlanmasıydı. Kısa ve uzun vadeli 

krediler ve dış yardım, 1962-1974 arasında 300-500 milyon dolar civarında 

seyretmişti. 1975-1976 yıllarında ise 1 milyar dolara yaklaşmıştı. Avrupa’daki 

Türk işçilerin gönderdiği dövizler, cari işlem dengesini destekleyen bir diğer dış 

kaynaktı (Boratav, 2013, ss. 122-174). 

İktisat Tarihçisi Ahmet Güner Sayar’ın sermaye yokluğu ve iktisadi zihniyet 

gelişimini gerçekleştirememesi sebebiyle bugün dahi bir Orta Çağ kasabası 

hüviyetinde kaldığı değerlendirmesini yaptığı Yozgat (Sayar, 2011, s. 21)2, 

                                                            
2 Yozgat ili, İç Anadolu’nun Orta Kızılırmak Bölümü’nde, Bozok Platosu üzerinde yer 

almaktadır. Ankara’ya 217 km uzaklıktadır. İdari olarak, on üç ilçe, altmış beş belde 

ve beş yüz yetmiş beş köyden oluşmaktadır. Deniz seviyesinden ortalama yüksekliği, 

1300 metredir. İlin kuzeydoğusu ve doğusu çok daha dağlık olup, il sınırlarında geniş 

alanlı ovaların sayısı çok fazla değildir. Kızılırmak, Çekerek ve Delice Irmağı ve 

onlara bağlı dere ve ırmaklar bölgenin akarsu ağını oluşturmaktadır. Tipik İç Anadolu 

ikliminin hâkim olduğu şehrin, yaz ve kış sıcaklık farkları yüksektir. Şehrin 

ekonomisi tarıma dayalıdır. Tarım üretimi buğday, şeker pancarı, arpa, nohut, kuru 

soğan, patates ve yeşil mercimekten oluşmaktadır. İlde, tarım arazisi toplam arazinin 

%53’ünü teşkil etmektedir. Hayvancılıkta pazara yönelik, rasyonel ihtisaslaşmış 

işletme sayısı azdır. Çoğunluğu geçimlik işletmeler olarak nitelendirilen işletmeler 

oluşturmaktadır. Şehirdeki sanayi işletmelerin çoğunu, gıda sanayisi oluşturmaktadır. 

2014 yılı nüfus verilerine göre Yozgat’ın nüfusu yaklaşık, 444.000 kişidir. Şehirleşme 

oranı, %46,15’tir. İktisaden faal nüfusun %77,3’ü tarım, %9,5 hizmetler, %3,2’si 

sanayi, %3,8’i ticaret iş kolunda çalışmaktadır. http://www.yozgat.gov.tr, 18/10/2014; 

http://www.yozgatkulturturizm.gov.tr,18.10.2014. 

http://www.yozgatkulturturizm.gov.tr/
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yukarıda izah edilmeye çalışılan Türkiye’nin 1950-1960’larda tarıma dayalı 

ekonomik gelişme ortamını mikro ölçekte yansıtıyor görünmektedir.  

Yozgat’a, 1948’de Altıncı Jandarma Er Okul Alayı gelmişti. Alayın gelişi, 

şehrin sosyal ve ekonomik açıdan ilerleyebilmesi için önemli bir vasıta olarak 

görülüyordu. Marshall yardımı ile birlikte, tarım alanına motorlu araçlar hızlıca 

girmeye başladı. 1950’lerin Yozgat’ında kırk adet bakkal dükkânı, on beş adet 

hırdavatçı, beş altı tuhafiyeci, iki kırtasiyeci, on iki-on beş adet manifaturacı, on 

beş yirmi terzi, altı yedi kunduracı vardı. 1950’den biraz önce Massey Harris 

traktörleri Yozgat’ta kullanılmaya başlandı. 1951-1952’lerde yüzlerce köy ilk 

kez traktörü gördü. Kısıtlı ekim alanlarından kurtuldular. Yozgat’ın ilçeleri, 

Yerköy, Boğazlıyan, Şefaatli, Sarıkaya, Sorgun, gelişmeye başladı. Ancak 

Yozgat merkezi ve civarının ve 4/3’ü dağ köylerinden oluştuğu için traktörün 

gelişinden yararlanamamıştı (Sayar, 2011, ss. 20, 90-94).  

II. Yozgat Tekel Bira Fabrikası  

A. Fabrikanın Kuruluşu  

1950’den itibaren Tekel tarafından, Manisa’da bir tütün atölyesi kurulması, 

Aydın’da bir sigara, Kütahya’da malt fabrikası, Erdek’te şarap imalathanesinin 

açılması halk tarafından talep edilmiş; hatta Edirne’de bira üretmeyi planlayan 

bir anonim şirkete kurucu sıfatıyla Başbakan Adnan Menderes’in ortaklığı teklif 

edilmişti. İlgili belgelerde zikri geçen kuruluşlar, kurulacakları bölgenin ve 

memleketin gelişimi için birer vasıta olarak nitelendirilmişti (BCA. 

030.01.00.00.20.117.26). 

22 Eylül 1955’te Yozgat milletvekilleri ve Vali Cenap Aksu Başbakan Adnan 

Menderes’i ziyaret etmiş, Yozgat’ın başlıca ihtiyacı olarak şeker sanayi 

üzerinde durmuştu. Adnan Menderes ise, Yozgat’a bir şeker, bir bira fabrikası 

ve et kombinası kurulması emri vermişti. Bu emrin ardından Başbakan’a 

Yozgatlılar tarafından çeşitli teşekkür telgrafları çekilmişti3. Haber, Yozgat’ın 

kalkınması için önemli görülmüş ve şehirde sevinç yaratmıştı4. Müteakip 

günlerde, hükûmet, şehrin asfaltlanması için 35.000 lira, su işleri için 4000 lira 

ve et balık kurumu tesisinin makineleri için döviz göndermişti5. Aynı zaman 

diliminde, Susurluk Şeker Fabrikası törenle açılıyor6, Soma Elektrik 

Santrali’nin7 ve Söke Çimento ve Aydın Tekstil Fabrikalarının temelleri 

                                                            
3 “Başvekilimizin Emriyle Yozgat’a Şeker, Bira ve Et Kombinası Sanayii Kuruluyor”, 

Hakikat, 23.09.1955, s. 1.  
4 Hakikat, 26.09.1955, s. 4. 
5 “Sayın Mebuslarımızdan Danyal Akbel, Talat Alpay’dan Telefonla Aldığımız Mühim 

Haberler”, Hakikat, 05.10.1955, s. 1.  
6 “Susurluk Şeker Fabrikası Büyük Bir Törenle Açıldı”, Hakikat, 30.05.1955, s. 1. 
7 “Dün Soma Elektrik Santralinin Temeli Devlet Hükûmet Reislerinin Huzurlarıyla 

Büyük Bir Merasimle Atıldı”, Hakikat, 06.10.1955, s. 1.  
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atılıyordu8. Ziraat Vekâleti Yozgat’ta büyük bir traktör tamir atölyesi kuruyor9 

ve Kayseri Şeker Fabrikasının açılışı yapılıyordu10.  

Başbakan Adnan Menderes’in emriyle 07/07/1958’de, Yozgat’ta 10.000.000 

litre kapasiteli bira fabrikası kurulması hakkında bir rapor hazırlanmıştı. Rapora 

göre fabrikanın, 12.741.000 lirası dış memleketlerden temini zaruri makine ve 

tesislerin bedeli karşılığı döviz olarak, 19.894.000 lirası bina ve müştemilatı 

inşa bedeli olarak, toplam 32. 635.000 liraya mal olacağı tahmin edilmişti. Bu 

maliyet bedelinin uygulamada %10-15 eksik veya fazla olabileceği 

düşünülmüştü. Bununla birlikte raporda, biranın tüketim bölgelerine sevkinde 

tank, fıçı ve şişelerin nakliyesi büyük masrafları gerektirdiğinden fabrikanın 

liman ya da demiryoluna yakın mahallerde inşasının tercih edildiği ifade 

edilmişti (BCA.010.09.411.1240.6.2.)11.  

Müteakiben Tekel tarafından, Yozgat’ta 70 bin metrekarelik bir arsa üzerine 

kurulacak olan yeni bira fabrikasının ihalesinin Aralık ayında yapılacağı 

duyuruluyordu12.  

Bu gelişmelere rağmen, 27 Mayıs 1960’da, Yozgat’a bira fabrikası yapılması 

fikrinden vazgeçilmişti. Haber, radyoda, “…..Yozgat’ta yapılacak bira 

fabrikasının rantabilitesi olmayacağı için karar iptal edilmiştir” şeklinde ilan 

ediliyordu (Sayar, 2011, s. 108)13.  

Ancak Yozgat milletvekilleri, bira fabrikası kurulması meselesinin peşini 

bırakmamışlardı. Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin müzakeresi sırasında 

söz alan Yozgat milletvekilleri fabrikanın lehine konuşmuşlardı. Cumhuriyetçi 

                                                            
8 “Celal Bayar, A. Menderes’in Huzurlarıyla Millî Sanayimize İlave Edilen Söke 

Çimento, Aydın Tekstil Fabrikalarının Temelleri Dün Atılmıştır”, Hakikat, 

07.10.1955, s. 1.  
9 “Ziraat Vekaleti Şehrimizde Büyük Bir Traktör Tamir Atölyesi Kuruyor”, Hakikat, 

08.10.1955, s. 1.  
10 “Kayseri Şeker Fabrikası Pazar Günü Büyük Merasimle Açılacak”, Hakikat, 

05.10.1955, s. 1. 
11 BCA.010.09.411.1240.6.2. 
12 “Yeni Bir Bira Fabrikası İnşa Edilecek”, Milliyet, 23.11.1959, s. 2; Yozgat 

Milletvekili Neşet Tanrıdağ'ın, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar verilen Bira 

Fabrikasının 1959 yılında ihaleye çıkarıldığı hâlde, sonradan ihalesinin durdurulması 

sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve Tekel Bakanı’nın sözlü sorusu (6/16S) 

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM__/d02/c010/mm__02010fih.pdf.

06.01.2015.  
1313.06.1960 tarihli İnhisarlar Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu Başkanlığının 

gazete ilanında; “15 Haziran 1960 saat 16.00’da İstanbul’da Tepebaşında İnhisarlar 

Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyonunda yapılacağı, İstanbul, Ankara, İzmir ve 

Yozgat’ta çıkan gazetelerle ilan edilen Bira Fabrikası su isalesi işinin eksiltmesi işarı 

ahara kadar durdurulmuştur” denilmekteydi. Milliyet, 13.06.1960, s. 5.  

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM__/d02/c010/mm__02010fih.pdf.06.01.2015
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM__/d02/c010/mm__02010fih.pdf.06.01.2015
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Köylü Millet Partisi Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan, inşasından 

vazgeçilen Yozgat Bira Fabrikasının bölgede işsizliği önleyeceğini ve 

Anadolu’da bira karaborsasına son vereceğini söylemişti. Cumhuriyet Halk 

Partisi Yozgat Milletvekili Celal Sungur, bu fabrika sayesinde ölü yıkamaya su 

bulamayan Yozgat, suya kavuşacak demiş, dünyada ilk birayı Hititlerin Yozgat 

civarında imal ettiklerini ve Yozgat arpasının bira imalatına en elverişli arpa 

olduğunu açıklamıştı14.  

1963 yılına gelindiğinde, Yozgat Bira Fabrikasının inşasına devam olunacağı, 

İstanbul ve Ankara Fabrikası genişletme ve ıslah olunarak kapasitelerinin 

arttırılacağı ilan ediliyordu. Tekel Genel Müdürlüğü, 1963 yılında hazineye 1 

milyar 297 milyon 384 bin 250 lira gelir sağlayacaktı. Arhavi, Fındıklı, 

Kalkandere, Hopa, Ortapazar ve Sürmene’de birer çay fabrikası kurulacaktı15.  

Fabrikanın yapımı için 1964 yılında, bütçeye konulan 5,5 milyonluk tahsisatın 

yanmaması için Yozgat milletvekilleri ve senatörler Sanayi Bakanı’na giderek, 

akreditifin açılması için gayret göstermişlerdi16. Süleyman Demirel ise, bu 

hayırlı tesisten dönülmeyeceğini, daha fazla gecikme olmayacağını ifade 

etmişti17.  

Fabrikanın yapımı, Tekel Genel Müdürlüğünün 1965 yılı programına dâhildi ve 

derhal başlanmasında zaruret ve fayda görülerek, 10.000.000 litre bira ve 2000 

ton malt kapasiteli olarak yapılması taahhüdüne girişme yetkisi, Gümrük ve 

Tekel Bakanlığının 08/04/1965 tarihli 2211 sayılı yazısı üzerine, 29/02/1965 

tarih ve 544 sayılı Kanun’un 02/04/1965 tarihli ve 588 sayılı Kanun’la 

değişiklik yapılmış olan 2.maddesine göre, Bakanlar Kurulunca, 09/04/1965’te 

kararlaştırılmıştı (BCA.030.18.01.02.185.22.2.).  

Fabrikanın, 10 milyon litre kapasite ile 900 gün içerisinde işletmeye açılması 

planlanıyordu. Biralar, şişelerle piyasaya çıkacaktı. Ülkede 33 milyon litre olan 

bira üretiminin, bazı tedbirlerin alınması suretiyle yılda 50 milyon litreye 

çıkarılması sağlanacaktı. Fabrika için, 1965’te yapılan ihalede, altı firmadan 

dördü katılmaya elverişli görülmüş, Alman Krup İşletmesinin Makine Kimya 

Endüstrisi Kurumu ile birlikte verdiği 28 milyon 595 bin lira en düşük teklif 

olmuş ve pazarlık komisyonu, durumu Bakanlığa sunmaya karar vermişti. 

Üçüncü Koalisyon Hükûmeti zamanında, aynı firmalardan Alman Siemens 

Müessesi, en düşük fiyat olarak 35 milyon lira teklifte bulunmuş, bu teklif 

                                                            
14 Milliyet, 15.02.1962, s. 1; 

tbmm.gov.tr›tutanaklar/TUTANAK/MM__/d01/c027/b057…07.01,2015. 
15 Milliyet, 20.02.1963, ss. 1,7. 
16 “Yozgat Bira Fabrikası”, Hakikat, 26.02.1965, s. 1. 
17 “Bira Fabrikası”, Hakikat, 01.03.1965, s. 1. 

http://www.tbmm.gov.tr/
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM__/d01/c027/b057/mm__010270570251.pdf
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Bakanlıkça kabul edilmemişti. Üç aylık bir gecikme ile yedi milyon lira tasarruf 

sağlanmıştı18.  

Ayrıca fabrikanın makine aksamı İngiliz firmasına ihale edilirken, bina 

tesislerine ait keşif evrakının Tekel Genel Müdürlüğünce tamamlanarak, 

02/06/1966’da ihaleye çıkılacağı duyuruluyordu19.  

25 Haziran 1966’da temeli atılacak olan bira fabrikası ile memlekette umumi 

bira tüketim hacminin artması, çıkacak olan küspenin hayvan besiciliği için 

kullanılması, üretim sırasında elde edilecek asit karbonik ve bira mayasının 

gazoz, meyve suları ve ekmekçilikte kullanılması, kullanılacak arpaların 

biracılık bakımından ıslahı gerekeceğinden bölgede arpa ziraatının ve çiftçiliğin 

gelişmesi, nakliye ve inşaat iş kollarının istihdam sağlaması bekleniyordu20. 

 

Resim 1. Açılış töreninde dağıtılan bir hediyenin kapak resmi 

25 Haziran günü fabrikanın temel atma merasimi, “Yozgatlılar Bugün Müstesna 

Bir Bayram Yaşıyor!” şeklinde duyuruluyordu. Törene Başbakan Süleyman 

Demirel, İçişleri Bakanı Faruk Sükan, Devlet Bakanı Refet Sezgin, Tekel 

Bakanı İbrahim Tekin, Tarım Bakanı Bahri Dağdaş, Sağlık Bakanı Edip 

Somunoğlu, Millî Eğitim Bakanı Orhan Cengiz, Köy İşleri Bakanı Osman Sabit 

Avcı, Tekel Umum Müdürü, birçok umum müdürler ve mühendisler 

katılıyordu. Başbakan Süleyman Demirel’i Vali Adil Aktan, devlet erkânı, kır 

atlı süvariler karşılayacak, kurbanlar kesilecekti21. Karşılama Delice Köprüsü 

                                                            
18 “Yozgat Bira Fabrikası İhale Ediliyor”, Milliyet, 3.8.1965, s. 7. 
19 Hakikat, 17.05.1966, s. 1.  
20 “Yozgat Bira Fabrikasının Temeli Merasimle Atılacak”, Hakikat, 21.06.1966, s. 1.  
21 “Yozgatlılar Bugün Müstesna Bir Bayram Yaşıyor”, Hakikat, 25.06.1966, s. 1. 
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önünde, Vali tarafından yapılacaktı. Başbakan’a Vali’nin vermesi için 

hazırlanan karanfiller Kız Sanat Okulu tarafından hazırlanacaktı22.  

Temel atma törenin ertesi günü Demirel’in Yozgat’a gelişi, “Yozgat tarihinde 

Yozgat’a gelen ilk Başbakan” olarak duyurulmuştu. Başbakan Demirel, yaptığı 

konuşmada işsizlik, fakirlik ve geçim sıkıntısını yok etmenin yolu olarak 

kalkınmaya işaret etmişti. Fabrikanın yedi sene sonra kuvveden fiile çıkarılmış 

olmasından bahtiyarlık duyduğunu, ifade etmiş ve aynı dönemde Elazığ’da 

Keban Barajı, Kütahya’da gübre fabrikasının temellerini attıklarını, 30 

Haziran’da ise, Ankara’da 400.000 tonluk çimento fabrikasının temelini 

atacaklarını söylemişti. Haberde, fabrikanın makinelerinin bir İngiliz Firmasına 

23 milyon 600 bin Türk Lirasına, binaların birinci kısmının inşasının ise 9 

milyon 401 bin 33 Liraya bir Türk firmasına ihale edildiği bildirilmişti. 

Fabrikada 300 işçi çalışacak, yılda 2 bin ton yaş arpa küspesi çıkacaktı23. 

Törenin ardından Demirel, Yozgat’ın ilçelerinde ziyaretlerde bulunmuş, halk 

yol, su, elektrik talep etmişti24.  

Fabrikanın kuruluşuyla ilgili görüşme yapılan kişilerin hemen tamamına yakını 

fabrikanın kuruluş hikâyesini anlatabilecek bilgi birikimine sahip değillerdir. En 

erken fabrikanın açıldığı günü hatırlayabilmektedirler. Ancak fabrikanın kuruluş 

amacına yönelik genel kanaatleri, Yozgat’ı sosyoekonomik açıdan kalkındırma, 

halkı iş sahibi yapma, Yozgat ve havalisinin tahılından yararlanma olarak 

açıklanmıştır. Muhafazakâr kimliği ön plana çıkmış olan bir şehirde bira 

                                                            
22 Hakikat, 21.06.1966, s. 1; “Başbakanımız Süleyman Demirel’in Yozgat’a Teşrifleri 

Münasebetiyle Yapılacak Karşılama Programıdır”, Hakikat, 24.06.1966, s. 1.  
23 “Sayın Başbakanımız Hoş Geldiniz Yozgat Tarihinde Yozgat’a Gelen İlk Başbakan 

Süleyman Demirel”, Hakikat, 27.06.1966, ss. 1, 3-4.  
24 “Yozgat Kazalarında Dert Dinleyen Başbakan’a Millet Af, Af Diye Bağırdı” Hakikat, 

29.06.1966, s. 1. Başbakan Demirel’in, bu gezinin ardından Yozgat ve ilçelerindeki 

istek ve ihtiyaçlar için ilgili bakanlıklara talimat verdiği anlaşılmaktadır. Sarıkaya’da 

2000 dekarlık kapama meyvelik tesisi için yer tespiti ve fidan desteği, veteriner hekim 

ihtiyacının karşılanması, Zirai Donatım Kurumunca bir ajans açılması 

(BCA.030.01.00.00.82.516.9.1;BCA.030.01.00.00.82.516.9.2) bunlardan bazılarıdır. 

Yozgat’ın ilçelerindeki okul ve öğretmen ihtiyacının karşılanması, sulama işlerinin 

iptidailikten kurtarılması, Sarıkaya’daki komşu illerden de rağbet gören ılıcanın 

onarılması için Belediye gelirlerinin artırılması, Sarıkaya-Çayıralan yolunun 

yapımının (BCA.030.01.00.00.82.516.9.3; BCA.030.01.00.00.82.516.9.4) yanı sıra, 

Sarıkaya Kaymakamı ve halkın isteklerini içeren yazılar için bk. 

(BCA.030.01.00.00.82.516.9.5;BCA.030.01.00.00.82.516.9.6;BCA.030.01.00.00.82.5

16.9.7;BCA.030.01.00.00.82.516.9.8;BCA.030.01.00.00.82.516.9.9; 

BCA.030.01.00.00.82.516.9.10; BCA.030.01.00.00.82.516.9.11; 

BCA.030.01.00.00.82.516.9.12); BCA. 030.01.00.00.82.518.7.1; BCA. 

030.01.00.00.82.518.7.2).  
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fabrikasının kuruluşu “Yozgat’a bira fabrikası mı layık görüldü?” gibi az da 

olsa eleştirilerle karşılaşılmış olmakla beraber, iş ihtiyacından dolayı ileri 

derecede olumsuz bir tepkiyle karşılanmamıştır.  

“Haziran 1966’da Yozgat’ta bira fabrikasının temeli atıldı. Ekonomiden nasibini 

alamayan vilayetimizdir. Türkiye’nin her yanında bilhassa Ankara’da Yozgatlı 

çoktur. Tarladan verim alamayanlar, şehirden ayrılırlar. CHP iktidarında 

Yozgatlılardan bir heyet, Ankara’ya giderek Tekel Bira Fabrikasının kurulmasını 

istiyor. Rantabl olmadığı için olmaz deniliyor. Ancak sonraki hükûmetler 

döneminde kuruluyor. Şehirler arasında en garip şehir Yozgat… Yozgatlı hiçbir 

zaman ne istediğini bilmedi. Yozgatlının bira fabrikasını istediğini hiç 

sanmıyorum. Bu siyasi iradenin işidir. Fabrika esasen, sanayinin olduğu yerde 

kurulacaktı. Hatta bir kısmı orada kuruldu. Abdullah’ın Bostanı deniliyordu. 

İmar geçince fabrikanın yeri değişti. Fabrika faaliyete geçtikten sonra şehir 

şebekesinin suyu yeterli gelmedi. Belediye hudutları içerisinde Recepli köyünde 

eski At Çayırı denilen yerden su geldikten sonra bira fabrikasında su sorunu 

olmadı” (Mehmet Saygı, Emlakçı, 66). 

“Fabrikanın inşaatı 4-5 sene sürdü. İnşaatı uzadı. Fabrika, Yozgat çiftçisinin arpa 

üretimini değerlendirmek, iş alanı sağlamak amacıyla kurulmuştu. Alkol haram 

olmakla beraber, Yozgat halkı fabrikanın kuruluşunda moral destek olmuştu. 

Fabrikaya, olumsuz bakmamıştı. Makineler Alman makineleri olduğu için, 

bunların ulaşımı ve kurulması fabrikanın açılışını geciktirmişti. Fabrika, iki 

etapta yapıldı. Almanlar tarafından yapılırken, amacına uygun yapılmadı. 

Müdahale edildi. Yerli firmalar tamamladı. Malzeme, işletme makineleri ile ilgili 

ihtilaf oluştu. Fabrikada, “Bu şehre içki fabrikası mı layık görüldü?!” diyen 

ailelerin çocukları dahi çalıştı” (Talip Yozgatlı, Laborant, Emekli, 53). 

“Fabrika fikri Menderes’e gider, temeli Demirel atıyor, Cevdet Sunay açıyor. 

Eskiden siyasilerden o yörede ne yetişiyorsa ona göre fabrika istenirmiş. Bizim 

Anadolu’da buğday, arpa yetişir. Eskiden buğdaydan dahi bira yapılırmış. Tekel, 

üzüm yetiştiren yerde şarap, rakı fabrikası, tütün yetiştiren yerde tütün fabrikası 

açmış, Yozgat’a da bira fabrikası yapmış” (Cemal Çetin, Mühendis, Yozgat 

Tekel Bira Fabrikası Müdürü, Emekli, 61). 

 

Resim 2. Yozgat Tekel Bira Fabrikasından bir görüntü 1973 
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B. Fabrikanın Açılışı  

20 Nisan 1972’de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Vekili ve Millî 

Savunma Bakanı Ferit Melen, Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp ve bazı 

Bakanlar Yozgat’a gelerek, fabrikayı açmıştı. Bakan Özalp, yaptığı konuşmada 

tesisin hizmete girmesiyle satın alınacak olan 3 bin 250 ton arpa için üreticiye 

takriben 3 milyon 575 bin liralık bir ödeme yapılmasının mümkün olacağını 

belirtmişti25. Tekel’in üçüncü bira fabrikası olarak ulusal basında haber olan 

fabrikanın açılışında Başbakan Vekili Ferit Melen, “Türkiye yürüyerek değil, 

atlayarak, sıçrayarak mesafe almak zorundadır” diyordu. Bina ve bütün tesisleri 

ile fabrikanın 65 milyon liraya mal olduğu, yılda 10 milyon litre bira üreteceği, 

asgari 500 işçinin çalışacağı, doğu ve kuzey doğu illerinin bira ihtiyacını 

karşılayacağı duyuruluyordu26.  

“Fabrikanın açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Sayın Çorumlular 

demiş. Yanındakiler, Paşam burası Yozgat demişler” (Mehmet Saygı, Emlakçı, 

66).  

“Açılışı kalabalıktı, heves vardı. Sorgun pazarından gelip izledim. Kimse 

açılmasın demedi. İlk açıldığında çok faal çalıştı. Devlet emri ile kapasite 

azaltıldı. Fabrika çalışmaz hâle geldi. Sattılar. Emekli olanlar oldu, birazını 

gönderdiler. Birçok kişi ekmek yedi” (Remzi Kaya Fabrika İşçi Emeklisi, 77). 

“1972’den önce Almanlar yapamamış, Tekel almış emaret usulüyle kendi 

tamamlamış. Makinelerin çoğu İngilizlerin, Almanlar İngilizlerden almış. 

Açılında 500 kişi çalışıyormuş. Bir süre sonra 450’ye düştü. Çoğunluk işçiydi. 

Memur mühendis 45-50 kişiydi. 10 milyon litre düşük bir kapasitedir. Üç 

vardiya çalışırdık. Ağırlık gündüzdü. Şişeleme gündüzdü. 1986-1987’ye kadar 

13-14 müdür değiştirmiş, Yozgatlı değillermiş. Ondan sonra Yozgatlı Müdür 

olarak ben çalıştım. Mühendis olarak İstanbul’da sınavı kazandım ve 1978’de 

Yozgat’taki fabrikaya geldim. Bizim personelin ücretleri yüksekti. Vardiyacılar 

3000 lira alırdı. Arabaları var, düzgün giyerlerdi. Evleri vardı. Mahallelerde 

kıskançlık olurdu. Köyden çarıkla geldi diye, kıskançlıklar olurdu. Çalışanların 

maaşları iyi olduğu için fabrikada herkes çalışmak isterdi. Hatta imamlardan 

içkisiz bölümlerde çalışmak için müracaat edenler oldu. Üç dört kişi de aldık” 

(Cemal Çetin, Makine Mühendisi, Fabrika Müdürü, Emekli, 61). 

“Alkol haram olmakla beraber, Yozgat halkı fabrikanın kuruluşunda moral 

destek olmuştu. Fabrikaya, olumsuz bakmamıştı. Makineler Alman makineleri 

olduğu için, bunların ulaşımı ve kurulması fabrikanın açılışını geciktirmişti. 

Fabrikanın açılışında çocuktuk; tişörtler, kasa kasa biralar dağıtıldı. Bu fabrika 

yalnız bizim için değil çevre iller içindi de. Tekel’in İstanbul, Ankara, Yozgat 

olmak üzere üç tane bira fabrikası vardı. Bunların hepsini gezdim en güzeli 

Yozgat’ın fabrikasıydı. Bira el değmeden üretiliyordu. Biranın hammaddesi 

arpadır. Fabrikanın görevlendirdiği bir ekip, Yozgat ve çevresindeki illerden o 

                                                            
25 “Yozgat Bira Fabrikası Törenle Hizmete Açıldı”, Hakikat, 20.04.1972, s. 1. 
26 “Sunay Yozgat Bira Tesisini Açtı”, Milliyet, 21.04.1972, s. 1. 
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yıl kullanılacak olan biralık arpayı satın alır. Biralık arpa ölçüm yapılarak alınır, 

proteinine, şekerine vs. bakılır. Silolarda depolanır. İşleme havuzlarına onar ton 

olmak şartıyla alınır. Biranın hammaddesi malt hazırlanır. Fabrikanın teknik 

donanımı çok iyiydi. 70 tane tank vardı. Günlük bunlardan alınır laboratuvar 

analizleri yapılır, hangisi iyiyse o piyasaya çıkardı. Ağır iş gücü gerektiren bir 

şey yoktu. 100 kişi ile dahi çalıştırılabilecek bir fabrikaydı. 2000’den sonra 

Yozgat’ta biralık tohum dağıtıldı. Islah edilmiş arpa tohumu isteyen Yozgatlılar 

eksinler diye dağıtıldı. Yozgat’ta valilik kanalıyla dağıtılan arpanın analizini de 

ben yaptım. Bulgaristan ve Almanya’dan bira getirtip analizini yaptık. Bizim 

biramız temiz ve nefisti. Almanların sıvı ekmek dediği bir içecektir. Üretilen 

malt çocukların beslenmesi için de çok faydalıdır” (Talip Yozgatlı, Fabrika 

Laborantı, Emekli, 54).  

“Aldığımız para burada harcanıyordu. Nakliyeci, yükleyici, taşıyıcı, herkes 

yararlanıyordu. Kapasite yetmezse mesai verilerek yetiştirilirdi. Grev yapmadık, 

sözleşme yenilendi. Fabrikanın kimseyi etkilediğini düşünmüyorum, içen zaten 

içiyordu, içmeyen içmiyordu. 470 kişide 20-30 kişi ancak içiyordu. Sevkiyat 

çoktu. Fabrikada Yozgatlılar çalışırdı. Sınavla, mebus selamıyla işçi alınırdı. Bir 

ustabaşının hafta sonu mesaisi bir aylık maaşından fazla olurdu diyorlar. Üç 

vardiya çalışılıyordu. Herkes, hâlinden memnundu. Yozgat’ın en güzel iş sahası 

idi. Fabrikanın özelleştirilmesine özel sektör sebep oldu (Uğur Yozgatlı, Fabrika 

İşçisi, Kamuda 4C Çalışanı, 40).  

“Fabrikada ustabaşı olarak göreve başladım. 15-20 sene kadar yetkili gibi 

çalıştım. Biz bira üretiyoruz, dışarıdan içeriye sarhoş girilmez. İçeriden içip 

çıkılabilir. Bu insanların suça bulaştırılmaması gerekiyordu. Yozgat Bira 

Fabrikası 2000-2004 tarihleri arasında arpa alımını sadece Yozgat’tan yapıyordu. 

Birçok nakliyecimiz vardı. Nakliyeci, çiftçi ekmek yiyordu. Küspeden besiciler 

yararlanıyordu. Fabrikada bizden önce 600-650 kişinin çalıştığı söylenirdi. Böyle 

bir iş yeri Yozgat’ın her şeyinde söz sahibiydi. Spor kulüpleri, güreş, futbol 

vardı. Sosyal Hizmetlerin Çocuk Yuvasının imkânı çok kısıtlıydı. Çalışanların 

maaş kesintileriyle yuvaya destek olurduk. Yozgat Spor’a kesinti yapardık. 

Fabrikada, 1972-2004 yılları arasında 1000-1200 kişi kadrolu olarak çalışmıştır. 

1987-1988 döneminde imtihan, ondan önce siyasi iradenin selam ve talimatı ile 

eleman alınmıştı. İmtihan sembolik değildi. Ben sınavı birincilikle kazandım. 

Çünkü teknik personeldim ve teknik personelde siyaset yoktu. Vasıfsız işçide 

siyaset olabilirdi” (Tevfik Bozkurt, Fabrika Teknikeri/TEK GIDA İŞ Sendikacı, 

53). 

“Yozgat çiftçisi arpasını biraya vermez. Arpa Konya’dan gelir. Vali Hüseyin 

Önal, Yozgat’tan bir kg arpa alınmamış köylü tembel, der. İl özel idaresinin 

vasıtasıyla bira fabrikasının arpası çiftçiye dağıtıldı ve arpa Yozgat’tan alındı. 

Yozgat Bira Fabrikası’nın zarar ettiğini kimseden duymadım. Herkes 

kazandığını söyledi. Yozgatlı vurdumduymaz. Nakliyeci de kazanıyordu. Bira 

çeşitli yerlere dağıtıldıktan sonra bekletiliyormuş” (Mehmet Saygı, Emlakçı, 66).  

“Fabrikaya daha çok Yozgat’ın köylerinden, ilçelerden işçi alınmıştı. Vasıfsız 

insanlardı ama saygılıydılar. Aramızda hiçbir sorun olmadan çalıştık. Yozgat’ın 

parasını Yozgat’ta harcadık. Ben eşimi kaybettim, fabrikaya onun yerine işe 
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alındım. Fabrikanın evrak işleri, yazışmaları ile ilgili idari birimdeydik. Biz 

işçilerden ayrı çalışıyorduk. İdari birimi biz oluşturduk önceden arşivi yoktu, 

zamanla arşivini kurduk. Özel günlerde, çalışanlara hediyeler verilirdi. İki 

çocuğumu fabrikadan aldığım maaşla yetiştirdim, okuttum. Çok mutlu günler 

geçirdik” (Hikmet Hanım, Fabrika Memuru, Emekli, 57). 

“Fabrikanın gelirleri ile İmam Hatip Okulunun öğrencilerine destek olurduk. 

Fabrikanın bahçesine mescit yapıldı. Burada cuma namazı kılardık. Fabrikanın 

bahçesi harikaydı. Ağaçlar, çiçekler çok emek vermiştik. Fabrikada 1000’in 

üzerinde gül vardı. Ramazanda, iftarda sahurda burayı çekerek televizyonda 

yayımlarlardı. Düğünü nişanı olanlar fotoğraf çektirmeye gelirdi. Lokalimiz 

vardı. Bürokratlar gelirdi. 20 lojman vardı. Genelde ustabaşları otururdu. Ben de 

görev yaptığım sürece lojmanda oturdum. Menekşe Evleri kooperatif evleri 

yapıldı. En güzel yerde yapıldı, güneşe karşı. Yozgat’a 1 milyonun üzerinde çam 

diktirdim. Yozgat’ın girişi, mezarlıklar, okullar, camiler, fabrikanın çevresi. 

Sabancı yurdunun su işine fabrika destek oldu. Yüksekokulun çamları, Fen 

Edebiyat Fakültesinin ihtiyaçlarına destek olurduk. Kışın bira üretimi düşük 

olurdu. İşçilere ağaç diktirirdim. Köyler ağaç doldu. Bizim diktiklerimize Yozgat 

Belediyesi baksaydı, Yozgat’ın her yeri yemyeşil olurdu. Genel Müdür Mehmet 

Akbay döneminde, Tekel her ile bir okul yaptı. Yozgat’a Yatılı Bölge Okulu 

yapacaklardı. Özelleştirmeyle kaldı yapılamadı” (Cemal Çetin, Makine 

Mühendisi, Fabrika Müdürü, Emekli, 61). 

“Sosyalleşmeye de hizmet ediyordu. Fabrikanın ön tarafında misafir ağırlama 

yerleri vardı. Biz orada ağırlanırdık” (Mehmet Saygı, Emlakçı 66).  

Fabrikada üretilen Altınbaşak birasından, görüşmeciler Cemal Ç, Talip 

Yozgatlı, Mehmet Saygı ve Hikmet Hanım tarafından övgüyle bahsedilmiştir. 

Altınbaşak, özel sektörün rekabet ettiği, hatta gerisinde kaldığı bir ürün olarak 

tanımlanmıştır. İlk piyasaya sürülüşü ve şişesinin değişimi de ulusal basında 

haber olmuştur.  

Altınbaşak’ın, şişe ücretleri hariç büyük boy şişesi 225, küçük boyu 175 

kuruştan satılmaktaydı. Satışlarda büyük boylar için 100, küçük boylar için 65 

kuruş şişe bedeli ayrıca alınmaktaydı27.  

1980’de, Tekel’in bira üretiminde zarar ettiği, bira taşıma ücretinin taşınan bira 

maliyetini geçtiği söyleniyordu. Yozgat bira fabrikasındaki şişe darlığı 

sebebiyle bira üretimi gerilerken, Yozgat bira fabrikasında üretilen Ankara 

viskisinin şişe sıkıntısı sebebiyle üretimine ara verilmişti28.  

Şişesi ve etiketi değiştirilen Tekel birasının, 1983 Haziran ayı sonunda, yeni 

görüntüsü içinde piyasaya sürüleceği, Avrupa tipi şişe içinde, aynı fiyatla piyasa 

sürülecek olan Tekel birasının, Ankara ve Yozgat tesislerinde doldurulacağı 

açıklanıyordu. İstanbul Bomonti tesisleri eski yapıda olduğu için yeni tip 

                                                            
27 “Altınbaşak Birası Satışa Çıkarıldı”, Milliyet, 23.05.1972, s. 3.  
28 “Tekel Bira Üretimden Zarar Ediyor”, Milliyet, 16.07.1980, s. 9. 
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şişelerin doldurulamadığını kaydeden ilgililer, İstanbul fabrikasının 

yenileştirilmesi için de çalışıldığı açıklanmıştı. Bal rengi Avrupa tipi şişenin 

seçilmesinde taşıma avantajı ve özel sektör birası ile rekabet etme 

amaçlanmıştı29.  

“Benden önce Altınbaşak, siyah bira ve Yozgat’ın birası vardı. Yozgat’ın birası 

çok tutuldu. Yozgat’a gelen İngilizlerden biri biraya onay alın yurt dışında 

yarışmaya dâhil ettireyim dedi. Genel Müdürlüğün onay alması gerekir ben 

yapamam dedim. Ancak aldı götürdü. Türkiye’den getirdiğini söylemeden 

yarışmaya dâhil ettirmiş, Çek birasından sonra ikinci gelmiş. Biramız güzeldi. 

Talep Yozgat birasına olduğu için Ankara’daki fabrikamız kapandı. Hemen 

bozulmazdı. 90 günde ancak bozulurdu. Özel sektör kendisininkini sattırmak için 

bizim birayı güneşte beklettirirmiş” (Cemal Çetin, Makine Mühendisi, Fabrika 

Müdürü, Emekli, 61). 

1986’ya gelindiğinde, Tekel’in her türlü içkiyi yerli ve yabancı sermayedarlarla 

ortak üreteceği ilan ediliyordu. Tekelin kuracağı bu ortaklıklarla birçok yabancı 

sigaranın yanı sıra yabancı marka bira ve içkiler de Türkiye’de üretilebilecekti. 

Yapılan ortak çalışmalar neticesinde, Alman Spaten firması ile Yozgat bira 

fabrikasının birlikte işletilmesinde proje aşamasına gelinmişti30.  

C. Fabrikanın Özelleştirilmesi  

1980’li yıllarda tüm dünyada serbest piyasa ekonomisinin gerektirdiği 

gelişmeler, kamu sektörünün yeniden yapılanmasını zorunlu hâle getirmişti. 

Özelleştirme, ekonomi içinde devletin payını küçültülmek için en etkin araç 

olarak düşünülmüştü. KİT’lerin faaliyet gösterdiği alanların rekabete açılması, 

bu faaliyet alanlarına özel sektörün girişinin kolaylaştırılması, KİT’lerin özel 

sektöre devri öncesinde hazırlık aşaması olarak anlaşılmıştı. KİT’lerin sosyal 

nedenlerle maliyetin altında fiyat belirleyerek satış yapması, zararın hazineden 

karşılanması, vergiden beslenen bütçe üzerinde bir yük oluşturmakta, bu da 

yükseltilmiş vergilerle bireylere yansıtılmaktaydı. Özelleştirme ile yabancı 

sermayenin ülkeye girişi sağlanırken, ekonomiye ek kaynak getirildiği 

düşünülmektedir. 

Özelleştirme karşıtları ise bu politikaya, işsizliği arttırması, Kamu İktisadi 

Teşekküllerinin gelir düzeyi yüksek kişilere ve kuruluşlara satılarak gelir ve 

servet dağılımında adaletsizliğe sebep olması sebebiyle itiraz etmekteydiler. 

(Tandırcığlu, 2002.ss. 198-199; Heywood, 2012, s. 126; http://www.oib.gov.tr 

/program/turkiyede_ozellestirme.htm18.10.2014, ss. 1-8). 

                                                            
29 “Şişesi ve Etiketi Değiştirilen Tekel Birası Haziran Ayı Sonunda Yeni Görüntüsü 

İçinde Piyasaya Sürülecek”, Milliyet, 13.6.1983, s. 7. 
30 “Çeşit Çeşit Rakı”, Milliyet, 6.6.1986, s. 1.  
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1990’larda, bira üreticileri, Türkiye’de kişi başına bira tüketiminde, uzun 

zamandır bir artış olmadığını, 1984’te köy ve kahvelerde bira satışının 

yasaklanmasından sonra pazarın daraldığını ve hâlâ eski seviyesine 

ulaşamadığını, son yıllardaki tüketim artışının ise, yaz aylarında Batı 

sahillerindeki turistlerden kaynaklandığı açıklıyordu. Türklerdeki eğilimin daha 

çok ağır alkollü içkiye olduğu, biranın % 15’inin Samsun-Ankara-Adana 

üzerinden çekilecek bir hattın doğu tarafında, % 85’inin ise batıda tüketildiği 

belirtiliyordu.  

Neticede Tekel, İstanbul Bira Fabrikasını tasfiye ediyor, Ankara Bira Fabrikası 

rakı üretimine başlıyor, Yozgat Bira Fabrikası da özelleştirme kapsamına 

alınıyordu. Böylece Tekel’in pazardaki payı %10’a düşüyordu. O dönem 

açıklama yapan uzmanlar, Tekel’in pazardan çekilmesinin, pazara 

yansımayacağını, aksine ucuz fiyat ve marka arayanların biradan vazgeçeceğini 

söylüyordu31.  

1990 yılının sonlarına doğru Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, 

Tekel’e ait Yozgat Bira Fabrikasında üretimin çok eski bina ve teknoloji ile 

sürdürüldüğünü bu nedenle ancak 3/2 kapasite kullanıldığını belirterek, 

fabrikanın özelleştirilmesine karar verildiğini ilan etmişti
32

. 

Özelleştirme süreci ile ilgili olarak görüşmecilerin genel kanaati, çalışanların ve 

Yozgat şehrinin sosyoekonomik olarak alan kaybettiği yönündedir. Halkın 

özelleştirme ve ardından kapatılması sürecinde fabrikaya ve işçiye sahip 

çıkmadığı, bu işin önemini kavrayamadığı, “Şimdiye kadar yedikleri yeter!” 

şeklinde konuşulduğu ifade edilmektedir. Cumhuriyet tarihi sürecinde Yozgat’ta 

kurulmuş tek devlet teşekkülü olarak nitelenen fabrikanın, hak ettiğinin çok 

aşağısında bir fiyata özelleştiği, meyve suyu fabrikasına dönüştürülebileceği, 

içindeki makinelerin özelleştirme öncesinde tamamen yenilendiği 

özelleştirmeden alınan paranın makinelerin parasını dahi karşılamayacağı ifade 

edilmiştir.  

“Maaşlarımızda artış talep ettiğimizde, artış oldu. Greve bile gitmedik. İşçiler 

hayatından hayli memnundu. Uzun süreli çalışanlar, hâlâ o birikimleri ile 

geçinmekteler” (Uğur Yozgatlı, Fabrika İşçisi, 4C Çalışanı, 40). 

“Fabrikanın ne anlama geldiğini Yozgatlı anlamadı. İş imkânı olmayınca insanlar 

göç ediyor. Eskiden buranın yerli halkı buradayken daha ince bir kültür vardı. 

Şimdi bu durumda az sayıda aile kaldı. Bunlar da birbirini tanırlar. Şimdi 

çoğunluk ilçe ve köylerden gelenlerdir. Şehrin kalkınması üniversiteden 

bekleniyor ama üniversite buranın çalışanına iş verecek değil. Zaten çalışan 

hocalar, personel dışarıdan geliyor; üniversite yalnızca eğitime hizmet ediyor. 

                                                            
31 “Tekel Çekildikçe Biracılar Azalıyor”, Milliyet, 4.3.1990, s. 1.  
32 “Yozgat Bira Özelleşecek”, Milliyet, 9.08.1990, s. 5. 
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Fabrika hem çalışanına hem esnafa hem nakliyeciye hizmet ediyordu” (Hikmet 

Hanım, Fabrika Memuru, Emekli, 57).  

“Yozgat’ta devletin Cumhuriyet dönemindeki ilk ve tek fabrikası kuruldu ve 

yıkıldı. İşçisi, nakliyecisi, besicisi, esnaf herkes faydalanıyordu. Yozgat’ta hâli 

hazırda ayda 1 trilyon para esnafı ayakta tutuyor. Önemi yıkıldıktan sonra 

farkına varıldı. Özelleştirmesi sırasında az sayıda kişi tepki verdi. “İçki satılan 

yer, giderse gitsin!” diyenler oldu. Yerköy’e dişli fabrikası geldi, alıp Kayseri’ye 

götürdüler. Zaten Yozgat’a ne geldiyse, birileri alıp götürdü. Fabrika 

çalışanlarının her türlü hakkı vardı. En güzel işçiliği yaşadılar. Özel bira 

fabrikaları daha iyi çalışabilsin diye, devletin fabrikaları yavaşlatıldı. 

Kapatılırken esnaftan bazıları yürüyüş yapalım dedi ama kimse katılmadı. 

Yozgat ekonomisine çok zararı oldu” (Çelebi Aslan, Esnaf, 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3. Fabrikanın Özelleştirilmesi Sürecinde İşçilerin Protesto Yürüyüşü 

 

“Bu şehirde çalıştık, bu şehirde harcadık, nakliyeci, esnaf herkes kazandı. Başka 

illerde eylemcilere eylem süresince her şey bedava denirken, şehir halkı 

yüzümüze bakmadı. Fabrikaya herkesin sahip çıkması gerekirken ancak 30 kişi 

ile özelleştirmeye hayır, dedik. Aslında şimdiki aklımla o kadar işçinin bu 

fabrikada çalıştırılması devlete yüktü. Özelleştirmeye karşı değilim ancak hak 

ettiğinden aşağıya satmak, tamamen kapatmak olmamalıydı. İşçiler böyle tasfiye 

edilmemeliydi. Türk İş Konfederasyonu Tek Gıda İş Sendikası Şube Başkanlığı 

yaptım. Fabrika kapanana kadar ‘Tekel Öz Varlığımızdır, Satılamaz’ diye 

eylemler yaptık. Fabrikalar satılınca insanlar, ne yapacak?! İntihar edenler, 

eşinden ayrılanlar oldu. Fabrika özelleştirilirken, işçi çalıştırılacak ya da 

tazminatları verilecek denmişti. İşçiler vekilleri aradı, resmî kişilere sert tepkiler 

verildi. Başbakan Yozgat’a geldiğinde Vali Bey’in odasında sendikacı olarak 

takdim edildim. Yozgat Bira Fabrikası dört yüz Yozgatlıyı bir gecede işsiz 

bıraktı. Çevredeki dört şehir de bundan faydalanıyordu. Başbakan’a muhalefet 

kapılarında hak aramak istemiyoruz, yardım edin, dedim. Bu insanları suçlu 
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görüntüsünden kurtarın. Kamuda değerlendirelim. Kadrolu işçinin tazminatla 

kapıya konulması adalet değil. 2004 yılı Mart ayında görüştük. 657/4-C 

çalışması yaptım. Benim de katkım oldu. Çalışma süreleri 11 ay 28 güne 

çıkarıldı. Bizim işçilerin hepsi değerlendirildi. Kendi yanlışları dışında birkaç 

kişi işsiz kaldı. Sekiz ay ikramiye alırdık. Maaşlarımız iyiydi. 3000 lira kadar 

maaş alırdık. Şehre, esnafa katkısı büyüktü. Özelleştirilmesi sürecinde ufacık bir 

afişi dahi vitrin kirliliği yapıyor diye dükkân camına astıramadık. Fabrikadan 

Cumhuriyet Meydanı’na yürüdük. Halk katılır diye bekledik. “Gözlerine 

dizlerine dursun, aldıkları yetmiyor mu?” dediler. Medeni insanlar gibi 

çelengimizi koyduk, dağıldık. Biz bu parayı, burada kazandık, burada harcadık. 

Bir esnafı dahi yanımızda göremedik. Halk yanımızda yer almadı. Hiçbiri 

yanımızda yer almadı. Hepsi ağlıyor şimdi... Fabrikanın özelleştirilmesi 

gündemdeydi. Çalışanların eşit hisseleri ile Birsan’ı kurduk. İçeride 

tazminatlarımız vardı. Fabrikaya talip olduk. Birinci özelleştirmede talip 

olmamızdan rahatsız oldular. O zaman özelleştirmeler, perakende idi. Hepsi 

Alkollü içkiler ve Tütün AŞ’ye satıldı. Üç Anonim Şirkete dönüştürülerek, 

iktisadi teşekküllerden “K” kaldırıldı. Tekelin içki bölümü 17 tane irili ufaklı içki 

vardı. “K” kaldırılınca daha kolay satıldı. 2004 yılında en son ihalede alkollü 

içkiler, 292 milyon dolara Limak Nurol Özaltın Tütsab Konsorsiyumuna satıldı. 

Bunlar hazır fabrikalardı. Her şeyi vardı. Özelleştirme adında millî varlığımız 

yok edildi. Bir yıl sonra ABD merkezli bir fona (Texas Pacific Group) 810 

milyon dolara sattılar. Amerikalılar taş üstüne taş koymadılar. 810 milyon dolara 

aldıkları 17 fabrikayı 2.1 milyar dolara İngiliz viski şirketine (Diageo) 

devrettiler. Özelleştirmeye karşı değilim ancak fabrikanın hakkı verilseydi, 

işçiler işten çıkarılarak kapatılma yoluna gidilmeseydi” (Tevfik Bozkurt, Fabrika 

Teknikeri/TEK GIDA İŞ Sendikacı, 53). 

“20 yılda yapılanı 20 günde bitirdiler. İçindekiler yeterdi, arsası yeterdi. Her şey 

yenilenmişti” (Hikmet Hanım, Fabrika memuru, Emekli, 57). 
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Resim 4. Fabrikanın Silolarının ve Tüm Müştemilatının Yıkım Görüntüleri 2008 33 

“Erbakan, fabrikayı ilk eleştiren kişilerden, “Yozgat’ın girişi birahane çıkışı 

kerhane” diyordu. İşte bu bakış açısı fabrikanın kapanma sebeplerinden biridir. 

Burayı kapatmayın meyve suyu fabrikası olsun dedim, yazdım. Kimse 

dinlemedi. Özelleştirilirken halkın sesi çıkmadı, bilakis iyi oldu diyenler oldu. 

Hak ettiğinden çok aşağı fiyata satıldı. Şimdi yerinde koca koca binalar var. 

Yozgat’a ne kazandırıyor” (Kenan Yılmaz, Yozgat Spor Kulübü Başkanı, 

Gazeteci, 55). 

“2004’te TEKEL kendi fabrikasını kurabilecek durumdaydı. Tekel özelleşirken 

yurt dışında bile ihale alabilecek durumdaydı. 10 milyon litre düşük bir 

kapasiteydi. 20 milyona çıkabilirdik. İstanbul kapandıktan sonra İstanbul’un 

yüksek kapasiteli makinelerini getirdik. Üretim 18 – 20 milyon litre kapasiteye 

çıktı. Yıl 1995-96’ydı. 2004’e kadar Yozgat’ta çalıştım. 2004’te özelleştirmeden 

önce Tekel’in Atatürk Orman Çiftliği’ndeki fabrikasına müdür atandım. Veysel 

Atay Genel Müdürdü, aradı. Yozgat’a gitmezsen Yozgat’taki fabrikayı 

çalıştıramayız dediler. 27 sene çalışmıştım, emekli oldum. Yozgat’a tekrar 

gittim. Mey almıştı. Emekli olmuşlardan sözleşmeli olarak fabrikaya aldım. 

Hedefimiz kapasiteyi artırmaktı. Mey zamanında kapasite artırma için projeler 

falan uygulandı. 40 milyon litreye çıktı. Mey 290 milyon dolara almıştı fakat 

hammaddemiz yarı mamulümüz ambarlarımız doluydu. İki sene sonra 900 

milyon dolara Amerikalılara sattılar. Amerikalıların, 2011’de 3 milyar dolara 

                                                            
33 http://www.yenialkan.com.tr/referanslarimiz.asp. 20.10.2014. 

http://www.yenialkan.com.tr/referanslarimiz.asp
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İngilizlere sattığını duydum. Amerikalılar zamanında küçültme yoluna gittiler. 

Pazar dışarıda, Yozgat’ta üretiliyor da İzmir’e niye gidiyor. Kömür kazanının 

yakıtı Manisa’dan gelirdi. Yozgat nakliyesi senede 4000 bin ton arpa gibi 4000 

ton da kömür taşırdı. İstanbul kapanınca oranın kapasitesi yüksek fuel oille 

çalışan kazanını getirttim. Yozgat’tan arpa alınmıyor falan. Bütün bu masraflara 

rağmen, kâr ederdik, zarar etmezdik. İşçinin maaşını veriyorum, sigortası giysisi, 

karton, şişe. Bunlar da sanayi üretimi. Fabrikanın çalışmadığı zarar ettiği kötü 

propagandasına Yozgatlı siyasiler de uydu. Çalışanlar akrabaları olmasına 

rağmen düşünmediler. Erbakan, Yozgat’ın girişi meyhane, ortası birahane, çıkışı 

kerhane demiş durum böyle… Yozgat’ta Köy Hizmetleri, Orman Bölge kapandı. 

Emekli olanlar çoluk çocuğunu işe koymak için büyükşehirlere göçtü. 

Vitrinlerde yabancı içkiler var. Bugün Efes Tekelleşti. Şimdi rekabet de bitti. 

Devlet rekabet ediyordu. Fabrikanın ismi 5000 dolara satılmış. Altınbaşak ve 

Tekel markasının Efes’e 6000 dolara satıldığını duydum. Tekel köylünün ürettiği 

her şeyi alıyordu. Arpa, buğday, üzüm, anason, şerbetçi otu. Yabancılardan 

aldığın, ülkende üretmediğin, vitrinde sattığınla Hans’ın maaşını sen ödüyorsun. 

Cari açığı sen büyütüyorsun. Dövizle alıyorsun. Eskiden ihracata yönelik işler 

yapılırdı. Özelleştirmeyle kaliteli üretim olacaktı, fiyatı ucuz olacaktı, devlete 

yük olmayacaktı. Devlet üretimden çekilecekti. Beş madde sayılıyordu bunlar 

amacına ulaştı mı? Yozgat Tekel Bira Fabrikası hiçbir zaman zarar etmedi. Bu 

kadar nakliye, işçi, kömür gibi masraflara rağmen başa baş geldi ama zarar 

etmedi” (Cemal Çetin, Makine Mühendisi, Fabrika Müdürü, Emekli, 61). 

Çalışanlarla yapılan görüşmelerde, Türkiye’de KİT’lerin devlete getirdiği yük, 

masraflar ve çalışanlarının özlük hakları düşünüldüğünde, özelleştirilmelerinin 

gerekliliği ile ilgili genel bir kanaat mevcut görünmektedir. Bununla birlikte 

görüşmeciler, fabrikanın “plansız hesapsız bir şekilde elden çıkarılması”, 

yabancının fazlasıyla kâr etmesi, “millî servetin heba edilişi” şeklinde 

değerlendirmeler yapmıştır. Fabrikanın yıkılarak yerine lüks konutların 

yapılmasının bir şehre ne gibi bir katkısı olduğuna ait sorgulama durumu ise, 

anlatıcıların genelinde mevcuttur. Şehirde istihdama ve gelir durumuna katkı 

sağlayan bir işletmenin kapanmasının bireysel bir durum olarak görülmesi ve 

tepki gösterilmemesinin, bir “sosyokültürel yetersizlik/farkında olamama” 

durumu olarak değerlendirilmesi mümkündür. 

Ekonomi yazarlarının bazıları, o günlerde Tekel’in blok olarak satılmaya 

çalışılan alkollü içkiler kısmına sigaradaki gibi gülünç bir rakam teklif 

edildiğini, tesislerin ayrı ayrı satılması ile hazinenin daha çok kazanacağını34, 

bazıları ise fabrikanın yanlış yatırım olduğunu fabrikanın işleyemediğini olanın 

Yozgat’a olduğunu, Yozgat’ın fabrikasız kaldığını yazıyordu35.  

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Tekel’in içki kısmı ve sigara kısmını 2003 

yılında ayırdı. İçki kısmını 292 milyon dolara Nurol, Limak, Özaltın, TÜTSAB 

                                                            
34 Mehmet Yalçın, “Tekeli Böyle Satamazsınız”, Milliyet, 09.11.2013, s. 14.  
35 Güngör Uras, Yozgat Fabrikasız Kaldı, Milliyet, 18.04.2004.  
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Ortak Girişim Grubuna sattı. 2006 yılında Şirketin % 90 hissesi 810 milyon 

dolara ABD’li Texas Pacific Group’a, 2011’de ise, İngiliz sermayeli Diageo’ya 

3,3 milyar dolar işletme değeri ile satıldı36. 

Sonuç  

Yozgat, İç Anadolu’nun başkente en yakın, fakat sosyoekonomik imkânlar 

bakımından en geri sayılabilecek şehirlerindendir. Şehri iktisadi manada 

kalkındırabilecek yatırımlar oldukça sınırlıdır. Yozgat’ın sosyoekonomik geri 

kalmışlığına çözüm olarak, Cumhuriyet tarihi boyunca, yakın zamana kadar 

yapılmış tek devlet müdahalesi, Yozgat Tekel Bira Fabrikası, olarak 

tanımlanmıştır. Bugün ise bu görev, Anadolu’nun pek çok şehrinde olduğu gibi 

şehrin üniversitesinden beklenmektedir.  

Şehrin liman ve demiryollarına uzak olması, biranın tüketim azlığı gibi 

sebeplerden, fabrikanın kuruluşuna dair yazılan olumsuz rapor ve 

değerlendirmelere rağmen fabrika, Demokrat Parti iktidarının şehirde istihdam 

ve kalkınmayı sağlamak adına, yaptığı bir yatırımdır. Esasen fabrikanın 

kurulduğu dönemde dahi devletin yatırım yapmaması, özel sektöre yol açması 

gerektiği düşünülmüş fakat özel sermaye azlığı ve halkın taleplerini gerçek ve 

siyasi saiklerle karşılama ihtiyacı fabrikanın kuruluşuna sebep olmuştur.  

Görüşmecilerin anlatılarına göre, fabrika, çalışanına, çiftçiye, nakliyeciye, 

besiciye, şehir halkına faydalı olmuş, şehrin hafızasında da yer etmiştir. Su, 

kaliteli arpa, şişe, nakliye, teçhizat gibi problemlerini aşarak marka olmasına 

rağmen; bira piyasasının artış göstermemesi, özel sektöre yer açma, devletin 

yükünü azaltma, dünyada ve Türkiye’de değişen (liberalleşen) devlet 

anlayışının bir sonucu olarak özelleştirilmiştir. Yozgat Tekel Bira Fabrikasının 

özelleştirme rakamları dikkate alındığında, özelleştirilmesinin, ülkemizde Kamu 

İktisadi Teşekküllerinin çoğunda olduğu gibi, uzun vadeli ve reel hesaplar 

yapılmadan gerçekleştiğine dair bir mutabakat mevcuttur.  
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ARAPÇA ALINTI KELİMELERİN KAZAK TÜRKÇESİNE 

UYARLANMASI 

Hilal OYTUN ALTUN 

Özet: Arapça alıntı kelimeler Kazak Türkçesinde sesbilgisel olarak düzeltilir. Bu 

ses değişmelerinden en karakteristik görüneni Arapça alıntı kelimelerdeki uzun 

ünlülerin Kazak Türkçesinde düzenli olarak kısalmasıdır. Kısalma olayı bazen 

kelimede öndamaksıllaşma ve telafi türemeleri gibi seslik iz bırakmaktadır. 

Kazak Türkçesinde ünlü uyumu bulunduğundan Arapça alıntı kelimelerde ünlü 

uyumu esasında benzeşme gerçekleşmiştir. Ayrıca Kazak Türkçesi, Türkiye 

Türkçesinde ünlü uyumunu durdurucu etki yapan öndamaksıl parçacıkları 

(opaque segment) artdamaksıllaştırmayı tercih etmektedir. 

Artdamaksıllaştırılmamış bu parçacıkların birkaç kelimede opaque olduğu da 

görülmektedir. Ses sıralaması Kazak Türkçesi sesbilgisi için uygun olmayan 

Arapça alıntı kelimeler önseste, içseste ve sonseste ünlü türemesi veya ünsüz 

düşmesi ile düzeltilir. Kazak Türkçesinde Arapça alıntı kelimelerde görülen 

değişmelerin Türkiye Türkçesinden daha ileri olması, Kazak Türkçesine bu 

kelimelerin yazı yoluyla değil sözlü edebiyat yoluyla ve başka bir Türk lehçesi 

aracılığı ile girmiş bulunması ile açıklanabilir. 

Anahtar kelimeler: Kazak Türkçesi, Arapça alıntı kelimeler, sesbilgisi, 

sesbilim, uyarlama. 

Adaptation of Arabic Loanwords in Kazakh Turkish 

Abstract: Arabic loanwords in Kazakh written language were phonetically 

corrected. Regular shortening of long vowels in Arabic borrowings seems to be 

the most typical phonetic change in Kazakh. Shortening has left some phonetic 

traces like fronting or epenthesis. Since Kazakh has the vowel harmony, Arabic 

borrowings were corrected accordingly. Palatal segments which are opaque for 

vowel harmony in Turkey, Turkish were mostly velarised in Kazakh. At some 

words in Kazakh these segments are opaque when they weren’t velarised. Arabic 

borrowings which are illform for Kazakh were corrected via epenthesis, or 

syncope. Kazakh’s making phonetical corrections further than Turkey Turkish, 

can be explained with these words borrowed (codes copied) from Arabic via 

another Turkic language and these words firstly lived in oral Kazakh literature, 

not the written literature.  

Key words: Kazakh, Arabic borrowings (loanwords), phonetics, phonology, 

adaptation. 

Rüstemov (1982, s. 21), Radlov’u (1870, s. 17) kaynak göstererek Kazak 

Türkçesinde Arap ve Farsça kelimelerin ses bilgisi yönünden diğer Türk 

lehçelerine nazaran fazlasıyla değiştiğini ve sayıca da daha az olduğunu 

kaydetmektedir. Kazakça kaynaklardaki Arapça ve Farsça kelimelerin oranı 

benzer nitelikteki Özbekçe kaynaklardakinin yarısı kadar veya yarısından azdır 

(Rüstemov, 1982, ss. 21-23). Arapça ve Farsça kelimeler işlek olarak kullanılan, 

halkın diline yerleşmiş kelimelerin, “aktif söz varlığı”nın (aktivti leksika) yüzde 
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15’ini, kullanım sıklığı az, sadece yazılı metinlerde kalmış, kelimelerin, “pasif 

söz varlığı”nın (passivti leksika) yüzde 7’sini oluşturmaktadır (Rüstemov, 1982, 

ss. 23, 79). Orta Çağ’da diğer Türk lehçelerinin sözlüklerine yerleşmiş ve 

günümüzde Rusça kanalıyla Orta Asya Türk dillerine girmiş uluslararası 

bilimsel terimlerin yanında yaşamaya devam eden Arapça bilimsel terimler 

Kazak Türkçesinde bulunmamaktadır (Rüstemov, 1982, s. 31). Bu durum 

Kazakların göçebe yaşam tarzından; çok geniş coğrafi bölgelerde dağınık hâlde 

yaşamaları, büyük şehirlerin bulunmaması ve dolayısıyla Kazakların 

İslamiyet’le doğrudan temasının az olması gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır 

(Rüstemov, 1982, s. 23). 

Kazakçanın Arapça ile ilişkileri, Kazakların henüz bir millet görünümü arz 

etmedikleri 15. yüzyıla kadar ve 15. yüzyıldan sonrası olmak üzere iki dönemde 

incelenmelidir (Rüstemov, 1982, ss. 45, 79). Arapça kelimeler Kazak 

Türklerinin sözlüğüne esasen Klasik Çağatay edebiyat ürünleri ve Özbek 

Türkçesi kanalıyla yerleşmiştir. Özbek Türkçesinin de Arapça kelimeler için 

temel kaynağı Farsça ve Tacikçedir (Rüstemov, 1982, ss. 44-51). Benzer 

süreçler diğer Türk lehçe ve şivelerinde de gözlemlenebilir (Pekacar, 2007; 

İşler, 2004). Ayrıca 19. yüzyılın son yarısı ile 20. yüzyılın ilk yarısında Kazak 

Türklerine İslamiyet’i anlatmak için yazılmış, Kazak Türkçesindeki tabirle 

“eskişil” (eskicil) eserler Arap, Fars, Çağatay, Özbek ve Tatar dillerinden pek 

çok kelimeyi barındırıyordu. Bu eserler Arapça alıntı kelimelerin Kazak 

Türkçesine yerleşmesinde etkili olmuştur (Rüstemov, 1982, s. 50). Ancak bu 

dönemde alıntılanan kelimeler yukarıda anılan “pasif söz varlığı”nın (passivti 

leksika) bir parçası olmuşlardır (Rüstemov, 1982, ss. 50, 79). 

Rüstemov’un (1982) değerlendirmediği bir olgu vardır: 20. yüzyılın başlarında 

Kazak yazı dili oluşturulurken, Kazak aydınlarının yazı dili olarak kullandıkları 

Orta Asya edebî Türk dili Çağatayca kaynak olarak kullanılmamış, Güney 

Kazakistan halk ozanlarının eser verdikleri diyalektler esas alınmıştır. Böylece 

Kazak Türkçesi yazı diline kaynak olan ağız, klasik yazı dilinden ziyade sözlü 

Kazak edebiyatına dayandırılmıştır. Bu ağızda Arapça ve Farsça kelimeler imla 

yoluyla değil sözlü olarak varlığını sürdürmüştür. Karşılaştırmak bakımından; 

Türkiye Türkçesinin Osmanlı Türkçesinden devraldığı Arapça ve Farsça 

kelimelerin ses bilgisi özellikleri imla sayesinde ince ayrıntılarına kadar 

yansıtılmakta idi. Hatta Latin alfabesi ile oluşturulan Türkiye Türkçesi 

imlasında bu ses bilgisi ayrıntıları düzeltme ve kesme işaretleri ile yaşatılmaya 

çalışılmış, Arapça ve Farsça kelimelerin aslına uygun telaffuzuna dikkat 

edilmiştir. Türkiye Türkçesinde sıklıkla görülen uzun ünlülerin ve ünlü 

uyumsuzluklarının Kazak Türkçesinde bu derecede uyarlanmış (adaptation) 

olmasında, Rüstemov’un (1982) açıkladığı etmenlerin yanında, yazı dili/sözlü 

dil geleneklerinin de etkisi olsa gerektir; çünkü alıntı kelimenin imlasının alıcı 
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dilin üyeleri tarafından biliniyor olması uyarlama sürecinde etkili olmaktadır 

(Peperkamp ve Dupoux, 2003, s. 369). 

Türk topluluklarının İslamlaşmaya başlamasından itibaren Türk lehçe ve 

şivelerine Arapça ve Farsçadan yoğun kelime girişi olmuş ve bu yabancı 

unsurların Türkçeleştirilme süreçleri çeşitli çalışmalarda incelenmiştir (Oral 

Seyhan, 2004; Azmun, 2000; Pekacar, 2006; Yazıcı Ersoy, 2006, vb.). Bizim 

çalışmamıza konu olan Kazak Türkçesi sözlüğünde yer alan Arapça 

kelimelerdeki ses değişmelerinin kısmen ele alındığı çalışmalar da mevcuttur 

(Eker, 1998; Akın, 2011). Bu ses değişmelerinin temel sebebi olarak Kazak 

Türkçesinin uzun ünlüler, ünlü uyumsuzlukları ve hece sonunda çift ünsüzlerle 

ilgili kuralları gösterilebilir. Ancak yukarıda açıklanan tarihî süreç göz önünde 

bulundurulduğunda bu kelimelerden ne kadarının Kazak Türkçesinde, ne 

kadarının Arapça kelimelerin Kazak Türkçesine girişine aracılık eden dilde 

gerçekleştiğini şu anki bilgilerimizle açıklayamıyoruz. Aracı dillerdeki ses 

değişmeleri üzerine yapılacak çalışmalar bu sorulara cevap oluşturabilir. Ancak 

mevcut tabloda Kazak Türkçesinin Arapça kelimeleri çok düzenli bir şekilde 

uyarladığı (adaptation) görülmektedir.  

Bu çalışmada, yukarıda Kazak Türkçesindeki mevcudiyetlerinin tarihi ile ilgili 

kısaca bilgi verilen Arapça alıntı kelimelerdeki ses değişmeleri maddeler 

hâlinde örnekler verilerek sıralanmıştır. 

İmla Açıklamaları 

Kazak Türkçesi kelimelerin imlasında “Qazaqstan Respublikasınıñ Mädeniyet 

Ministrliginiñ til komiteti (Memlekettik til portalı, www.til.gov.kz)” tarafından 

kullanılan Latin alfabesi esas alınmıştır.  

Kazak yazı dilinde varyantları bulunan kelimelerin açıklanan ses değişikliğine 

konu olmayan varyantı diğer şeklin yanında köşeli ayraç içinde verilmiştir: 

“Metatez - İsrâfil > Surapıl [Israpıl]” 

Arapça kelimelerdeki ünlülerin imlasında şu kural uygulanmıştır:  

Düz geniş ünlü  ä 
Düz geniş uzun ünlü  â 
Dar yuvarlak ünlü  u 
Dar yuvarlak uzun ünlü  û 
Dar düz ön ünlü  i 
Dar düz uzun ön ünlü  î 
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Arapça kelimelere özgü ünsüzlerin imlasında da şu simgeler kullanılmıştır:  

 ḍ [dˁ] ض ’ [ʕ] ء

 ṭ [tˁ] ط ṡ [θ] ث

 ẓ [ðˁ] ظ ḫ [x] خ

 ‘ [ʔ] ع ḥ [ħ] ح

 ġ [γ] غ ẕ [ð] ذ

 ḳ [q] ق ṣ [sˁ] ص

Terminoloji Açıklamaları 

Bir dile ait bir kelimenin başka bir dilin sözlüğünde de yer etmesi süreciyle 

ilgili Türkçede birkaç terim bulunmaktadır. Bunlardan Türkçede kullanılan 

“ödünçleme” terimi “loanword/ borrowing” terimlerinin tercümesidir. 

Johanson’un (1998, s. 327) çerçevesini çizdiği “code-copying” veya Türkçesi 

“kopyalama” ise son derece detaylı ve doğru ifade edilmiş olmakla birlikte, biz 

bu çalışmada kopyalama (code copying / geleneksel terimle borrowing) 

çeşitlerini değil fonolojik olarak uyarlama (loanword adaptation) sürecini 

incelediğimiz için “alıntı” terimini kullanmayı tercih ettik. 

Bu çalışmamızda, yazıda adı geçen Türk dillerinden bahsederken Türk Dil 

Kurumunun önerdiği “Türk lehçeleri” ve “Kazak Türkçesi” terimlerini 

kullandık. 

İnceleme  

Kazak Türkçesine Arapçadan giren kelimelerin fonolojik olarak uyarlanması 

(adaptation) süreçleri bu çalışmada “ünlü değişmeleri”, “ünsüz değişmeleri”, 

“ses düşmesi”, “ses türemesi”, “yer değiştirme”, “hece düşmesi” başlıkları 

altında incelenmektedir. Kazak Türkçesindeki Arapça kelimelerin listesini 

Januzakov (2008) sözlüğünü tarayarak oluşturduk. Kelimelerin Arapça imla ve 

anlamları için Mutçalı (2012) ve Türkçedeki durumla karşılaştırmak için 

Devellioğlu (1988) sözlüklerinden faydalandık. 

1. Ünlü Değişmeleri 

1.1. Uzun Ünlünün Kısalması (Shortening) 

Kazak Türkçesinde uzun ünlü bulunmamakta ve alıntı kelimelerde bulunan 

uzun ünlüler düzenli olarak kısalmaktadır. Kazak Türkçesindeki uzun ünlülerin 

tarihî gelişimi Eker (1998) tarafından incelenmiştir. Adı geçen çalışmada ana 

Kıpçakça aslî uzunlukların bugün modern yazı dillerinde bulunmadığı, bunların 

tarihî metinler yardımıyla takip edilebileceği belirtilmektedir (Eker, 1998,         

s. 44). Uzun ünlüler kısalırken Modern Kıpçak lehçelerindeki şu seslik izleri 
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bırakmışlardır: ön damaksıllaşma (ay. s. 64), ünlü türemesi (ay. s. 70), ünlü 

ikizleşmesi (ay. s. 71), ötümlüleşme (ay. s. 78), ünsüz türemesi (ön seste y (> c), 

v,h) (ay. s. 81), ünsüz ikizleşmesi (ay. s. 83). Aynı çalışmada kısalan ünlüler de 

listelenmiştir (Eker, 1998, s. 88). 

Modern Kazak yazı dili sözlüğündeki Arapça kelimelerin uzun ünlüleri 

kısalırken görülen seslik değişmeler ön damaksıllaşma ve telafi türemeleridir. 

Eker (1998, ss. 64-65) Kazak Türkçesindeki /ä/ ünlüsünü Ana Kıpçakça aslî /â/ 

uzun ünlüsüne bağlar. Arapça alıntı kelimelerdeki kısalmalarda da bu değişim 

çok yaygındır. 

Telafi türemeleri (Eker, 1998, ss. 76-83) ise /î/ uzun ünlüsünün etkisiyle /y/ yarı 

ünlüsünün; /â/ ve /û/ etkisiyle ise /w/ yarı ünlüsünün türemesidir.  

1.1.1. Ön Damaksıllaşma (Fronting): 

/â/ > /ä/ 

Ön seste: âdät > ädet  

ʿâdil > ädil 

ʿâläm > älem  

İç seste: billâhi > bellähï  

dâ’im > däyim  

ḥâżir > äzir  

kâfir > käpir 

lâzim > läzim  

musâfir > müsäpir  

/â/ > /e/ 

İç seste ve son seste yer alan /â/ bazı kelimelerde /e/ ünlüsüne dönüşür.  

İç seste: dävrân > däwren  

dukkân > düken  

fälâkät > bäleket/päleket  

kärâmät > keremet  

nikâḥ > neke 

ävlâd > äwlet  

mäkân > meken 

ʿäyâl > äyel 
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Son seste: bälâ > bäle/päle  

dunyâ > dünïe  

ävliyâ > ävlïe  

/â/ > /i/ 

İç seste /â/, vurgusuz orta hece ünlüsü olarak birkaç örnekte hem ön 

damaksıllaşmış hem daralmıştır. Ancak vurgusuz orta hece ünlüsünün daralması 

uzun ünlü ile ilgili bir seslik iz sayılmamaktadır.  

ʿädâlät > ğadilet /ädilet 

xilâfät > xalïfat  

1.1.2. Telafi Türemesi: 

/w/ yarı vokalinin türemesi: Kazak Türkçesi imlasında /w/ dudak yarı vokalini 

de gösteren konsonant işareti aynı anda /u/, /uw/ sesleri için de kullanılmaktadır. 

Aşağıdaki örnekte “w” harfinin telaffuzunda duyulan ses /w/ yarı vokalidir. 

/â/ > /aw/ âmîn > awmïn [ämïn] 

/û/ > /w/  

Kazak Türkçesi imlasında üç farklı fonemi gösteren tek işaretin kullanılması 

telaffuz farklarını yansıtmakta eksik kalmaktadır. Örneğin /w/ yarı ünlüsü 

türemiş olan kapalı hecede sesin uzunluğu telaffuzda kaybolmaktadır. Biz bu 

yazıda Kazak Türkçesi imlasındaki bu harfin transliterasyonunda “w” harfini 

kullanmaktayız ancak, kelimenin Kazak Türkçesindeki telaffuzunu belirtmek 

üzere ünlü değeri de yansıtacak şekilde gerekli yerlere “u” harfini koyuyoruz. 

Aşağıdaki örneklerin ilkinde /uw/ sesi mevcutken, ikincisinin telaffuzunda yarı 

ünlünün varlığı telaffuzda hissedilmemektedir: 

ṣûrät > suwret 

mäḥfûẓ > maxpuz 

/y/ yarı ünlüsünün türemesi: 

/î/ ünlüsü ön seste kısalırken telafi türemesine neden olur. Türeyen ses /y/ yarı 

ünlüsüdür (krş. ünlü ikizleşmesi. Eker, 1998, s. 71) (Öztekten, 2001, s. 321). 

/î/ > /ï/(/ıy/) ʿäzîz>ğazïz [äziz] 

ḥaqîqat > aqïqat  

xalîfä > xalïfa  

îmân > ïman 

ʿimârät > ğïmarat  

şärî‘ât > şarïğat  

tärâvîḥ > tarawïx 
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Son seste bulunan /î/ bazı kelimelerde kısalırken yarı ünlü türemesine sebep 

olur: 

/î/ > /ï/(/ıy/) qâḍî > qazï 

‘ilmî > ğılımï  

siyâsî > sayasï  

târîxî > tarïxï 

/î/ > /ï/(/iy/) äskärî > äskerï  

billâhî > bellähï  

hicrî > hïjrï  

mädänî > mädenï 

tabi‘î > tabïğï  

/î/ bazı kelimelerde iç seste kısalırken genişler ve telafi türemesine sebep olur: 

/î/ > /ay/ ḥîlä > ayla/qayla 

/î/ > /ey/  zînät > zeynet 

1.1.3. Seslik İz Bırakmadan Kısalma: 

/â/ sesi seslik iz bırakmadan kısalır:  

Ön seste: âxir > aqır 

âdäm > adam 

âṡâr > asar 

ʿâr > ar 

İç seste: äẕâb > azap 

ʿâşıq > ğaşıq  

ämânät > amanat  

bâqî > baqï  

ḥâżir > qazir [äzir] 

idârä > ïdara  

qâbiliyyät > qabіlet  

Türkiye Türkçesinde kelime sonunda iç sesteki uzun vokal (CVC) kısalmakta 

ancak ünlü ile başlayan ek aldığında uzun ünlü ortaya çıkmaktadır (Zülfikar, 

1995). Kazak Türkçesinde bu kelimelere eklenebilecek ünlü ile başlayan ek 

bulunmadığından uzun ünlü ortaya çıkmamaktadır: amân > aman, cävâb > 

jawap, zamân> zaman, vb.  
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Son seste: dävâ’ > dawa  

cäzâ’ > jaza 

şifâ’ > şïpa  

/î/ son seste seslik iz bırakmadan kısalır: 

/î/ > /i/ kullî > külli 

/î/ ünlüsünün kısalırken önlük-artlık uyumuna bağlı olarak art damaksıllaşması 

uzun ünlüden kalan bir seslik iz değildir. 

/î/ > /ı/ xamîr > qamır 

xazînä > qazına 

İç seste /û/ seslik iz bırakmadan kısalmıştır: 

/û/ > /u/ ‘arûḍ > aruz  

mäḥrûm > maqrum  

mäʿqûl > maqul 

märḥûm > marqum 

ḍärûrät > zarurat  

İç seste /û/ kısalırken ön damaksıllaşmıştır, ancak bunu kısalmadan kaynaklanan 

bir seslik iz olarak değerlendirmek Kazak Türkçesinde çok güçlü olan önlük-

artlık uyumunu görmezden gelmek anlamına gelir. 

/û/ > /ü/ mäcbûr > mäjbür  

mäcnûn > mäjnün 

zäytûn > zäytün 

mäşhûr > mäşhür 

Kelimenin ikinci hecesindeki /û/ darlaşmıştır.  

/û/ > /ı/ nâmûs > namıs 

qäbûl > qabıl 

mäymûn > maymıl 

ḥuqûq > quqıq/xuqıq 

ḥuḍûr > xuzır 

/û/ > /i/ ḥukûmät > ükimet/ökimet 

maʿlûm > mälіm [mağlum] 
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1.2. Ön Damaksıllaşma (Fronting) 

Kazak Türkçesindeki Arapça alıntı kelimelerde bulunan art ünlülerin bir kısmı 

ön damaksıllaşmaktadır. Bunun başlıca sebebi artlık-önlük uyumunu 

korumaktır.  

/ä/ > /e/ ʿäbäṡ > äbes 

ḥadîṡ > ädis 

qadîm > kädim  

vâcib > wäjip 

/u/ > /ü/  dunyâ > dünïe  

mumkin > mümkin 

musâfir > müsäpir 

Türkiye Türkçesinde ünlü uyumunu durdurucu etki yapan (opaque segment; 

Clements ve Sezer, 1982; ayrıca bk. Zimmer, 1985; Levi, 2001) ön damaksı /l/, 

/r/, /k/ seslerini Kazak Türkçesi ünlü uyumu lehine ön damaksıllaştırıcı olarak 

kullanır, bu sesleri içeren kelimelerde bulunan art ünlüler, art damaksı ünsüzler 

bulunmadığı durumlarda ön damaksıllaşmaktadır: (krş. 1.3) 

ävlâd > äwlet  

dukkân > düken  

kâfir >käpir/käwir 

mäkân > meken  

kullî > külli 

Bu ünsüzler, varyantlaşmanın sebeplerinden biri gibi görünmektedir; bu şekilde 

kelimelerin hem ince sıradan hem kalın sıradan şekilleri oluşmuştur. Kalın 

sıradan şekillerin oluşmasında Arapçanın gırtlak sesleri etkili olmuştur. 

mäʿlûm > mälіm/ mağlum 

ʿâläm> älem/ ğalam 

äṣîl> äsil/ asıl 

tä‘lîm> tağlım/ tağlim/ tëlim 

ʿizzät> izet/ ğïzzat 

ġärîb > kärib/ ğarip/ ğarıp/ qarıp 

qähr>qahar/ kär/ ker 
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1.3.  Art Damaksıllaşma (Backing) 

Art damaksıllaşma, genellikle kısa ünlülerin kelimedeki diğer art ünlülerin 

etkisiyle art damaksıllaşması şeklinde görülmektedir. Bu olay pek çok örnekte 

benzeşme (similarisation) kaynaklıdır.  

Önseste: älmas > almas  

älvân > alwan 

äẕân > azan 

ärvâḥ > arwaq  

İçseste: xäncär > qanjar  

äkbär > äkbar  

ʿämäl > amal  

cävâb > jawap  

cäzâ’ > jaza  

ʿibrät > ğïbrat  

qähr>qahar [kär / ker] 

käwṡär> qawsar [käwsar / kewser]  

mäḥşär > maqşar  

märḥûm > marqum  

mävsim > mawsım  

mäydân > maydan  

qäfäs > qapas  

qiymät > qımbat 

ṣuḥbät > suxbat  

xuṭbä > qutpa 

Son seste: idârä > ïdara 

ḥâşiyä > haşïya 

kälimä > kälïma 

zuhrä > zuhra 

/i/ > /a/ siyâsät > sayasat 

/î/, /i/ > /ı/ ʿaqîq > aqıq  

âxirät > aqıret 

ġarîb > ğarıp/ qarıp [ğarip/ kärip] 

intiẓâr > ıntızar  

iqbâl > ıqpal  
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inṣâf > ınsap / nısap 

taʿẓîm > tağzım  

‘äcâ’ib > ğajayıp  

miṡâl > mısal  

xidmet > qızmet 

mu’min > momın 

fäqîr>baqır / paqır 

Yukarıda anılan ön damak /k/, /l/, /r/, /t/ ünsüzleri (opaque segment) Kazak 

Türkçesinde ünlülere göre şekillenir ve ünlü uyumu lehine art damaksıllaşır 

veya yanındaki ünlüyü önlüleştirir. (krş. 1.2) Karşılaştırma yapmak bakımından; 

Türkiye Türkçesinde aynı kelimelerde artlık-önlük uyumsuzluğuna sebep de 

olsa ön damaksıl ünsüzler korunmuş, Kazak Türkçesinde ünlü uyumu 

öncelenmiştir: emanet/ amanat, fakir/paqır, gayret/qayrat, hançer/qanjar, 

kıymet/qımbat, mahşer/maxşar, merhum/marqum, vb. Ayrıca ünlü uyumunu 

durduran ön damak ünsüzlerinin etkisi olmaksızın da Türkçede ünlü uyumuna 

aykırı kelimeler mevcuttur, bunlar Kazak Türkçesinde yine ünlü uyumuna 

uygun durumdadır: mezar/mazar, hutbe/qutpa, kadem/kadam, kafes/qapas, vb. 

Bazı örneklerde kelimede art ünlü veya art damak ünsüzü olmadan da ön 

ünlüler art damaksıllaşır. 

/i/ > /ı/ cinn > jın 

cins > jınıs 

/ä/ > /a/ cähd > jahat  

şähr > şahar [şär]  

säfär > sapar  

mixnät > mexnat  

mävsim > mawsım 

/ä/ > /a/ şärbät > şärbat  

äbcäd > abjad 

äcäl > ajal 

cähännäm > jahannam  

Kazak Türkçesinde aykırılaşma (dissimilation) örnekleri de mevuttur.  

zälzälä > zilzala örneğinde ön damak /l/ ünsüzü ilk hecede ön damaksıllaşmaya, 

art damak /l/ ünsüzü ikinci ve üçüncü hecede art damaksıllaşmaya sebep 

olmuştur.  

lä‘nät> lağnet/lağınet kelimesinde art damak ünsüzü /ğ/ ilk hecede ünlüyü 

artlılaştırmış ancak kelime sonundaki /t/ etkisi ile olsa gerek ikinci hecede ön 
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ünlü korunmuştur. Kelimenin artlık-önlük uyumlu bir varyantı da mevcuttur: 

nälet 

xidmät > qızmet Bu örnekte /q/ ünsüzü ilk hecede art damaksıllaşmaya, son 

sesteki /t/ ünsüzü ikinci hecede ön damaksıllaşmaya sebep olmuştur. Bu 

kelimeler Türkiye Türkçesinde ünlü uyumunda belirleyici olan ön damak /k/, /l/, 

/r/, /t/ ünsüzlerinin Kazak Türkçesinde ünlü uyumu bakımından durdurucu 

(opaque segment) işlev gördüğü nadir örneklerdir. 

1.4.  Genişleme (Widening) 

Ön seste: 

/u/ > /ö/ ʿumr > ömir [ğumır] 

ḥukm>ökim 

İç seste: 

/i/ > /e/ billâhî > bellähï 

dälîl > dälel  

ḥisâb > esep  

kâmil > kämel 

mixnät > mexnat  

nikâḥ > neke 

/i/ > /a/ ġiybät > qaybat/ğaybat  

ictihâd > ijdağat 

mäʿrifät > marapat  

siyâsî > sayasï 

şimâl > samal 

/i/ > /ä/ zinbîl > zämbil 

1.5.  Daralma (Breaking) 

Vurgusuz orta hece ünlüsünde daralma:  

/ä/ > /i/ şäcärä > şejire 

Vurgusuz orta hece ünlüsü daralırken telafi türemesi gerçeklemiştir: 

/ä/ > /ï/ (/ıy/) mäṣläḥät > mäslïxat  

İlk hecede daralma:  

/a/ > /ı/ xayâl > qïal 

/ä/ > /i/ zälzälä > zilzala 



Arapça Alıntı Kelimelerin Kazak Türkçesine Uyarlanması 179 

Ayrıca Arapçada açık /ä/ sesinin Kazak Türkçesindeki nispeten kapalı bir ses 

olan /e/ sesine dönüşmesi de bir daralma hadisesi olarak kabul edilebilir: 

/ä/ > /e/ fälâkät > bäleket/päleket 

mädäniyyet > mädenïet  

mähkämä > mekeme 

mämläkät > memleket 

märtäbä > märtebe  

mäs’älä > mäsele  

1.6. Düzleşme (Unrounding) 

Düzleşme görülen kelimelerde iki tür aykırılaşma mevcuttur: Dudak seslerinin 

aykırılaşması /mu/ > /mi/ ve artlık-önlük aykırılaşması. 

/u/ > /i/ munâcât > minajat 

munâsib > minäsip 

Düzleşmenin yanı sıra genişleme görülmektedir, önlüleşme ise benzeşme 

sebebiyle gerçekleşir. 

/u/ > /e/ täväkkul > täwekel 

muḥkäm >bekem 

Kazak Türkçesi imlasında ilk heceden sonraki yuvarlak ünlüler /w/ [uw] dışında 

yazılmamaktadır. Telaffuzda da bu sesler düzdür: 

/u/ > /ı/ nâmûs > namıs 

qabûl > qabıl 

ṣâbûn > sabın 

1.7.  Yuvarlaklaşma (Rounding) 

Çift dudak ünsüzlerinin etkisiyle birkaç kelimede düz ünlü yuvarlaklaşmaktadır. 

/ä/ > /u/ mänârä > munara 

/i/ > /u/ qimâr > qumar 

qiblä > qubıla 

Kazak Türkçesinde ön seste bulunmayan Arapça /v/ ünsüzü düşerken yanındaki 

ünlünün yuvarlak bir ünlüye dönüşmesine neden olur: 

/vâ/ > /o/ vâq a > oqïğa 

vâllah > olda 
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/vä/ > /o/ väbâ > oba 

väbâl > obal 

väfâ > opa 

väfât > opat 

vätän > otan 

/vä/ > /ö/ väkil > ökil [wäkil] 

Bir örnekte dudak ünsüzlerinin doğrudan etkisinin dışında bir yuvarlaklaşma 

görülmektedir: 

/ä/ > /ö/ kärîm > körim [kerim] 

2. Ünsüz Değişmeleri 

2.1. Önlüleşme (Palatalisation) 

Arapça kelimelerde bulunan art damak ayn ع [ʔ], ön seste düşürülmediği 

durumlarda kendine nispetle daha öndeki bir ses olan /ğ/ [ʁ] sesine dönüşür: 

(Ayrıca bk. 3.1 ve 3.2.) Söz konusu art damak ünsüzleri Türkiye Türkçesinde 

çoğu örnekte düşmektedir (Tekin, 1958; Öztekten, 2001). 

/ʿ/ > /ğ/ 

Ön seste: ‘äcâ’ib > ğajayıp 

‘äcäb > ğajap 

‘ädâlät > ğadilet [ädilet] 

ʿâlim > ğalım  

ʿimârät > ğïmarat  

ʿulämâ > ğulama  

ʿibâdät > ğïbadat  

‘aẕâb > ğazap [azap] 

‘äzîz > ğaziz [äziz] 

äqliyyä > ğaqlïa 

‘ärâṣat > ğarasat  

ʿibrät > ğïbrat  

ʿinâyät > ğïnayat  

Aynı ses değişimi iç seste de görülür. Yine en fazla kullanılan ikame ses /ğ/ [ʁ] 

sesidir. 
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/ʿ/ > /ğ/ 

İç seste: äʿḍâ > ağza  

ba‘ḍ > bağzı  

qâʿidä > qağïda 

sâ‘ät > sağat [sät]  

taʿzîm > tağzım  

täâ’lâ > tağala  

qänâʿät > qanağat  

läʿnät > lağınet  

väʿdä > wağda [wäde] 

muʿällim > muğalim  

ma‘nâ > mağına [män] 

/ʿ/ > /ğ/ 

Son seste: ruqûʿ > ruquğ 

Bazı kelimelerde ise Arapçaya özgü gırtlak ünsüzü /ʿ/ içseste /y/ ve /w/ yarı 

ünlülerine dönüşür:  

/ʿ/ > /y/ fâ’iz > payız 

şâ‘ir > şayır 

dâ’im > däyim / dayım 

Son seste: qâri’ > qarï 

/‘/ > /w/ su‘âl > sawal  

du‘â > duwa [duğa] 

Sızıcı gırtlak sesi /h/ iç seste ön damak sesi olan /y/ ve bir kelimede çift dudak 

/w/ ünsüzüne değişir. 

/h/ > /y/ vähm > uwayım  

ẓâhir > zayır 

fähm > payım 

ẕihn > zeyin 

/h/ > /w/ ällähuäkbär > Allawaqbar  

Arapçanın gırtlak seslerinden / غ/ [ɣ], iç seste Kazak Türkçesinin sedalı art 

damak patlayıcısı /ğ/ [ʁ] sesine dönüşür: 

/ġ/ > /ğ/ bälâġät > balağat /balıyğat  

ġäzâl > ğazal  

ġäzâvät > ğazawat  
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ġayb > ğayıp  

ġâzî > ğazı  

ġiybät > ğaybat  

luġät > luğat 

Bir başka ön damaksıllaşma hadisesi art damak patlayıcısının /q/ ön damak 

patlayıcısına /k/ dönüşmesidir. Bu değişim kelimedeki ön ünlüler sebebiyle 

gerçekleşir: 

/q/ > /k/ qâʿidä > käde 

qähr > kär [qahar] 

qädîm > kädim 

qadr > kädir 

Diş arası ünsüzünün damak-diş yuvası ünsüzüne dönüştüğü bir örnek: 

ẓ>j  taʿẓîm > täjim 

2.2. Art Damaksıllaşma (Velarisation) 

Lateral /ḽ/ Kazak Türkçesinde art ünlünün yanında art damaksıllaşır. Yukarıda 

1.3’te bu ön damak ünsüzlerinin Kazak Türkçesinde ünlü uyumu lehine art 

damaksıllaştığı belirtilmişti.  

/ḽ/ > /l/ axvâl > axwal(ı)  

ʿalâmät > ğalamat  

ʿâlim > ğalım  

ʿamäl > amal(ın)  

iḥtimâl > ıqtïmal(dıq) 

iqbâl > ıqpal(ı)  

qabûl > qabıl(daw)  

qaläm > qalam  

qavl > kawlı  

lävâzim > lawazım  

maʿqûl > maqul(daw)  

maʿlûmât > mağlumat  

ẓulmät > zulmat 
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Ön damak /ṱ/ sesi art ünlülerin yanında art damaksılaşır. 

/ṱ/ > /t/ qanâʿat > qanağat(tan)  

luġat > luğat(tı) 

naṣîḥat > nasïxat(tal) 

sâʿat > sağat(tı) 

şärbät > şärbat(tı) 

şärîʿat > şarïğat(qa) 

/h/ > /q/
1  

Ön seste:   ḥâcc > qajı 

ḥäyrân > qayran  

ḥäräkät > qareket [äreket] 

ḥâcet > qajet  

ḥurmät > qurmet 

ḥisâb > qïsap  

ḥuccät > qujat  

xäṭâ > qate  

xäzân > qazan  

xämîr > qamır  

xäyâl > qïyal 

xärâcât > qarajat  

xiyânät > qïyanat 

xäfiya > qupïya 

xidmät > qızmet 

İç seste: axbâr > aqpar 

äḥmâq > äqımaq 

äḥvâl > äqwal 

âxir > aqır 

buḥâr > buqar  

iḥtimâl > ıqtïmal  

ixtiyâr > ıqtïyar  

muḥtâc > muqtaj  

                                                            
1  xäbär > xabar, xälâ’iq > xalayıq, xälq > xalıq, xäṭṭ > xat kelimelerinin başındaki /x/ 

sesi imlada korunmakla birlikte söyleyişte ötümsüz art damak patlayıcısına /q/ 

dönüşür (Rüstemov, 1982, s. 94). Ayrıca bk. 3.1. ve 3.2. 
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maḥşär > maqşar  

märḥûm > marqum  

Son seste: ärvâḥ > arwaq  

mäşâyîx > maşayıq 

/h/ > /x/ 

Ön seste: ḥakîm > xakim (hakîm) 

İç seste: meḥnät > mexnat  

k > q Kä‘bä > Qağba 

2.3. Ötümsüzleşme (Devoicing) 

Ön seste Arapça /غ/ [ɣ] Kazakçada ötümsüzleşerek art damak /q/ sesine 

dönüşür. Bir örnekte ise aynı ses, ikinci hecedeki /i/ etkisiyle önlüleşen ilk ünlü 

sebebiyle ötümsüz ön damak patlayıcısı /k/ sesine dönüşmüştür.  

/ġ/ > /q/ ġämm > qam  

ġäyrät > qayrat  

ġälâf > qınap  

ġâzî > qazı  

ġiybät > qaybat 

/ġ/ > /k/ ġarîb > kärip  

Ön seste bir başka ötümsüzleşme örneği /b/ > /p/ değişmesidir. 

/b/ > /p/ belâ > päle 

İç seste: iqbâl > ıqpal  

äsbâb > aspap 

äxbârât > aqparat 

älif be > älippä  

Son seste ötümlü patlayıcının yerini ötümsüz patlayıcıya bırakması Türkiye 

Türkçesi için olduğu gibi Kazak Türkçesi için de tipiktir: 

/b/ > /p/ ädäb > ädep  

xärâb > xarap  

‘acâ’ib > ğajayıp  

a‘ceb > ğajap  

vâcib > wäjip  

tärtîb > tärtip  

näsäb > nesep  
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/d/ > /t/ 

Ön seste: deccâl > tajal 

Son seste: ävlâd > äwlät  

cehd > cahat  

maqṣad > maqsat  

mävlid > mäwlit 

ziyâdä > zïyat  

2.4. Ötümlüleşme (Voicing, Sonorization) 

/t/ > /d/ ṭäyyâr > dayar 

ṭahâret > däret  

İç seste: ictihâd > ijdağat  

/q/ > /ğ/ ṭâqät > tağat 

täqdîr > tağdır  

2.5. Süreksizleşme (Fortition) 

Kazak Türkçesinde en sık rastlanan süreksizleşme örnekleri dudak ünsüzleri ile 

ilgildir. Süreksizleşen ünsüzlerin başında genel Türkçe için yabancı bir ses olan 

/f/ gelmektedir. 

/f/ > /p/ 

Ön seste: fâ’idä > payda 

färâsät > parasat 

färq > parıq 

fätvâ > pätwa 

fikr > pikir  

fänn > pän  

varyantlar: fälâkät > päleket [bäleket] 

fäqîr > paqır [baqır] 

fähm>payım [bayım] 

furṣät > pursat [mursat] 

İç seste: âfät > apat  

cäfâ > japa 

ġâfil > ğapıl / qapıl 

kâfir > käpir [käwir] 

käfîl > kepil  

kulfät > küplet  
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qafäs > qapas  

qäṭîfä > qatïpa  

qiyâfät > qıyapat  

maḥfûẓ > maxpwz  

maʿrifät > marapat  

musâfir > müsäpir 

şifâ’ > şïpa  

väzîfä > wäzïpa  

säfär > sapar  

Son seste: älif > älip 

inṣâf > ınsap / nısap 

isrâf > ısırap  

käyf > keyip  

täräf > tarap  

‘urf > ğurıp 

/f/ > /b/ 

Ön sesteki ve iç sesteki /f/ ise bazı örneklerde ötümlü patlayıcı çift dudak sesine 

/b/ dönüşür: 

Ön seste: fâtiḥa > bata [fatïqa] 

fälâkät > bäleket [päleket] 

fäqîr > baqır [paqır] 

fähm>bayım [payım] 

fuqärâ > buqara 

İç seste: ḥâfiẓ > abız 

käfän > kebin 

äfḍäl > abzal 

Diğer dudak ünsüzleri: 

Kelime başında /v/ genel Türkçe için olduğu gibi Kazak Türkçesi için de 

yabancı bir durumdur ve değişime maruz kalır: 

/v/ > /b/ muqävvâ > muqaba 

käcâvä > kejebe 

/v/ > /p/ väräq > paraq  

täşvîş > täşpiş 
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/m/ > /b/ 

Genizsi dudak sesinin /m/ süreksizleşerek patlayıcı dudak sesine /b/ dönüşmesi 

aynı zamanda ağızsılaşmadır: 

Ön seste: mäxnät > beynet [mexnät, mehnet] 

muxkäm > bekem [mekem] 

maʿqûl > baqul  

İç seste: ġänîmät > ğanïbet  

märḥämät > marxabat [marqabat] 

Aşağıdaki süreksizleşme örneğinde ötümsüzleşme /s/ etkisiyle gerçekleşmiştir: 

/sm/ > /sp/ 

/m/ > /p/ Uṡmân > Ospan 

Dudak sesleri ile ilgili olmayan iki süreksizleşme örneği ise şöyledir: 

/l/ > /d/ ḥälâl > adal 

/ṡ/ > /t/ mäṡäl > metel 

2.6. Sızıcılaşma (Affrication) 

/c/ > /j/ 

Genel Türkçe için genç bir ses olan /c/ ünsüzü Kazak Türkçesinde 

bulunmamakta, bu ses sadece geç dönemde Rusçadan girmiş olan kelimelerde 

yer almaktadır. Doğu dillerinden alıntılanmış kelimelerde bu ses sızıcı dengi 

olan /j/ sesine dönüşmektedir: 

Önseste: cädîd > jädït  

cäfâ > japa  

cämâʿat > jamağat  

cämâl > jamal  

cäzâ’ > jaza  

cihâz > jihaz  

cumʿa > juma  

İç seste: bâdincân > baqlajan  

däräcä > däreje  

ḥâcät > qajet  

xancär > qanjar  

xarc > qarjı  

hicrî > hïjrï 

mäclis > mäjіlіs  
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nätîcä > nätije  

şäcärä > şejire  

vicdân > ujdan 

/ḍ/ > /z/ 

Arapçaya özgü bir ses olan /ض/ [dˁ] Kazak Türkçesinde sızıcı diş arası /s/ veya 

patlayıcı diş damak /d/ sesine dönüştürülür:  

/ḍ/ > /s/ ḍiyâfät > sïyapat 

/ḍ/ > /d/ xiḍr > qıdır 

2.7. Dişsileşme 

Damak diş eti ünsüzünün diş yuvası ünsüzüne dönüşmesi: 

/ş/ > /s/ şäkl > sekil [sıqıl] 

şärîk > serik  

şäytân > saytan  

şimâl > samal 

nişân > nısan 

2.8. Akıcılaşma (Deaffrication) 

İç seste sızıcı diş-dudak, /f/ sesi akıcı çift dudak /w/ sesine dönüşür: 

f > w kâfir > käwir [käpir] 

İç seste patlamalı çift dudak /b/ sesi akıcı çift dudak /w/ sesine dönüşür: 

b > w ṭäbîb > täwip 

näbât > nawat 

käbâb > kewep 

2.9. Dudaksıllaşma (Labialization) 

Bir örnekte çift dudak /b/ sesi, kendinden önceki nazal diş-damak /n/ sesini 

başka bir nazal ses olan çift dudak /m/ sesine dönüştürür.  

/n/ > /m/ zinbîl > zämbil 

2.10. Genizsilleşme (Nasalization) 

Çok fazla örneği olmayan bu ses değişimi dudak /b/, /f/ seslerini ve lateral /l/ 

sesini etkilemiştir: 

/b/ > /m/ inṭibâq ıntımak  

/f/ > /m/ furṣät > mursat [pursat] 

/l/ > /n/ ġälâf > qınap 
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2.11. Aykırılaşma (Dissimilation) 

Yan yana iki lateral /l/ sesinden ikincisi en yakındaki lateral ve nazal olmayan 

/d/ sesine; nazal /m/ ve /n/ sesleri ise en yakındaki nazal olmayan sese 

dönüştürülmektedir. 

/ll/ > /nd/ cällâd > jendet 

/ll/ > /ld/ Allah > alda [alla] 

dällâl > deldal 

mollâ > molda 

vâllah > olda 

/nn/ >/nd/ minnät > mindet 

sunnät > sündet  

/mm/>/mb/ ümmet > ümbet 

3. Ses Düşmesi (Deletion, Apocope) 

3.1. Ön Ses Ünsüz Düşmesi 

/‘/ > Ø Ön seste bulunan Arapçaya özgü gırtlak ünsüzü [ʔ] Kazak Türkçesinde 

düşmektedir. (Ayrıca bk. 2.1.) 

ʿâläm > älem [ğalam] 

‘äzâ > aza 

‘äyd > ayt 

‘ämäl > ‘amal 

‘âdët > ädet 

‘äsäl > äsel 

/v/ > Ø Diş-dudak sesi /v/ ön seste düşerken kendinden sonraki ünlüyü 

yuvarlaklaştırır: 

vatan > otan  

vaqʿa > oqïğa  

väkîl > ökil  

vasiyät > ösïet  

vicdân > ujdan  

vallâhî > ollahï  

väfâʿ > opa  

väfât > opat  

väbal > obal  
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/ḥ/ > Ø Gırtlak ünsüzü /ḥ/ [ħ] ön seste düşmektedir.  

ḥâkim > äkim 

ḥâl > äl  

ḥädîs > ädis  

hälâk > älek 

ḥälqä > alqa 

ḥälvâ > alwa  

ḥukûmät > ükimet/ökimet  

Bu ses bazı kelimelerde art damak patlayıcısı /q/ sesine dönüşmekte, bazı 

kelimelerde ise her iki değişimi de göstererek varyantlaşmaya neden olmaktadır. 

ḥâcät > äjet [qajet] 

ḥâḍir > äzir [qazir] 

ḥäräkät > äreket [qareket] 

ḥäyvân > aywan [qaywan] 

ḥîlä > ayla [qayla] 

ḥisâb > esep [qïsap] 

Nadiren /ḥ/ ön seste korunur: 

ḥäqîqät > aqıyqat /ḥaqïqat 

/h/ > Ø Gırtlak ünsüzü /h/ ön seste düşmektedir. 

häväs > äwes 

hävî > awa  

häybät > aybat [äybat]  

3.2. İç Ses Düşmesi (Syncope) 

/ʿ/ > Ø Arapçaya özgü gırtlak ünsüzü [ʔ] iç seste de düşmektedir (Ayrıca bk. 

2.1.) 

maʿlûm > mälіm  

qalʿa > qala  

vaʿdä > wäde  

qâʿidä > käde  

cumʿä > juma 

näʿl > näl  

täʿlîm > tälim [tağlım] 

maʿrifät > marapat  

mäs’älä > mäsele 
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/h/ > Ø maḥkämä > mekeme 

qahr > qär [qahar] 

şähr > şär [şahar/şähär] 

İç seste yan yana iki ünsüzden birinin düşmesi: 

/sc/ > /ş/ mäscid > meşit  

/bh/ > /b/ şubhä > şübä 

/yf/ > /p/ käyfiyyät > kepïet 

/cc/ > /j/ ḥuccät > kujat 

İkiz ünsüzün tek ünsüze dönüşmesi:  

/ll/ > /l/ muʿallim > muğalim 

/vv/ > /w/ quvvät > quwat  

ävväl > äweli 

/qq/ > /q/ baqqal > baqal  

mäşaqqat > maşaqat  

zakkum > zaqım  

ḥaqq > aqı / qaqı 

/kk/ > /k/ dukkân > düken  

Mäkkä > Meke 

/zz/ > /z/ ʿizzät > izet 

/rr/ > /r/ ẕurriyyät > züriyat 

/yy/ > /y/ mäyyit > mäyit 

‘äyyâr > ayar 

ḫasiyyät > qasïet  

3.3. Son Ses Düşmesi  

Kazak Türkçesi Arapça kelimelerin sonundaki gırtlak /h/ ve /ʿ/ ünsüzlerini 

düşürür. 

/h/ > Ø Allah > Alla  

günâh > künä 

nikâḥ > neke  

siyâh > sïa 

/ʿ/ > Ø ḍâyi‘ > zaya 

żiyâ’ > zïya  
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Kelime sonunda çift ünsüzden birinin düşmesi: 

/ch/ > /j/ väch > wäj 

/sh/ > /s/ mäsḥ > mäsi 

/qt/ > /q/ vaqt > waq [waqıt] 

/ht/ > /q/ baht > baq [baqıt] 

/yl/ > /l/ säyl > sel 

Son seste ikiz ünsüzden biri düşer: 

/nn/ > /n/ cinn > jın 

/mm/ > /m/ ġamm > qam 

3.3.1. Son Seste Ünlü Düşmesi 

Son seste ünlü düşmesi örneği olarak bir kelime tespit edebildik: 

daʿvî > daw  

4. Ünlü Türemesi (Anaptyxis) 

4.1. Ön Seste Ünlü Türemesi (Prothesis) 

Kazak Türkçesinde birkaç kelimede ön seste /r/, /l/ ve ön seste düzenli olarak 

düşen /v/ seslerinden önce ünlü türemiştir: 

/r/ > V/r/ räcäb > erejep 

riḍâ > ırza 

/l/ > V/l/ lâzim > ılazım [lazım] 

lâ’iq > ılayıq [layık] 

ruḥṣät > ulıqsat [ruqsat/luqsat] 

/v/ > V/w/ vähm > uwayım  

4.2. İç Seste Ünlü Türemesi  

Orta hecede ünlü türemesi:  

Kelime ortasında Kazak Türkçesi ses bilgisine aykırı çift ünsüz içeren birkaç 

kelimede iki ünsüz arasında damak uyumuna uygun olarak düz dar bir ünlü 

türemektedir. Bu ünsüz çiftlerinde ikinci ünsüz /l/, /m/, /n/, /r/, /v/, /y/, /ğ/ sedalı 

sızıcılarından biridir:  

Art damak sesleri+sedalı sızıcı  

/ql/(</hl/) ixlâṣ > ıqılas 

/qm/ (</ḥm/) aḥmaq > aqımaq  

/ğn/ (</ʿn/) laʿnät > lağınet 

/qr/  iqrâr > ıqırar  
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Bir örnekte türeyen ses düz geniş ünlüdür /a/:  

/ğy/ (</ʿy/) taʿyîn > tağayın 

Bir başka örnekte düz dar ünlünün yanında /y/ yarı ünlüsü türemiştir: 

/qğ/ (</qʿ/) vaqʿa > oqïğa 

Çift dudak sesi+sedalı sızıcı 

/bl/  iblis > ibilis, qiblä > qubıla 

/br/  Cäbrâ’îl > Jebireyil 

Diş sesleri+sedalı sızıcı 

/dr/  qudrät > qudiret 

/tr/  ätrâf > atırap 

/lw/ (</lv/) ḥalvâ > aluwa  

/rw/ (</rv/) ärvâḥ > aruwaq  

/ny/  dunyâ > dünïe  

Diş arası sesleri+sedalı sızıcı:  

/sl/ täslîm > täsilim 

/sr/ ḥasrät > qasiret, isrâf > ısırap  

/zr/ ḥäżrät > äziret / xaziret / qaziret, ʿäzrâ’îl > äzireyil 

/jl/ (</cl/) mäclis > mäjіlіs  

/jr/ (</cr/) täcribä > täjіrïbe  

Gırtlak sesi+sedalı sızıcı 

/hr/  ṣäḥrâ > saxara 

Yukarıda verilen örneklerden ṣäḥrâ > saxara, taʿyîn > tağayın, kelimelerinde 

türeyen orta hece ünlüsü geniştir: vaqʿa > oqïğa örneğinde ise bir ünlü ve bir 

yarı ünsüz türemiştir. 

Kelime sonunda çift ünsüz arasında:  

Arapça alıntı kelimelerde bulunan bazı kelime sonu çift ünsüzleri (word final 

consonant clusters) Kazak Türkçesi ses bilgisine aykırıdır. Bu kelimelerin son 

hecesinde iki ünsüz arasında artlık/önlük uyumuna uygun olarak düz dar bir 

ünlü türemektedir. Aşağıdaki listede ünsüz çiftleri, ilk ünsüzün teşekkül noktası 

esasına göre sınıflanmıştır. 

Çift dudak sesleri:  

/br/ ṣäbr > sabır, cäbr > jäbir, qäbr > qabir 

/mr/  ʿumr > ömir/ğumır 

/mz/ rämz > rämiz 

/pw/ (</fv/) ʿafv > ğap(u)w 
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/wq/ (</vk/) ẕävq > zawıq 

/wm/ (<vm/) qavm > qawım 

/wr/ (</vr/) dävr > däwir 

/ws/ qävs > qawıs 

/wz/ (</vz/) ḥavz > äwiz /xawız 

Diş-damak sesleri 

/dl/ ʿädl > ädil 

/dr/ qadr > qadir 

/tm/  xatm > xatım/qatım 

/tn/ mätn > mätin 

/tr/ fiṭr > pitir, ʿiṭr > ätir 

/np/ (</nf/) ṣınf > sınıp 

/ns/ cins > jınıs 

/ym/ (</hm/) vähm > wayım, fähm > payım 

/yn/ (</hn/) zihn > zeyin 

/yp/ (</yb/) ʿäyb > ayıp  

/yp/ (</yf/) käyf > keyip  

/yt/ bäyt > beyit 

/yr/  xayr > qayır 

/lp/ (> /lb/) sulb > sulıp 

/lk/ mulk > mülik 

/lq/ xalk > xalıq 

/lm/  ʿilm > ğılım / ilim, ẓulm > zulım 

/rq/ färq > parıq 

/rp/ (</rf/) ḥärf > ärip, ʿurf > ğurıp 

/rş/  ʿärş > ğarış 

/rz/  ʿärz > arız, färḍ > parız, qärḍ > qarız 

Diş arası sesleri 

/sl/ äṣl > asıl, näsl > näsil 

/sm/  räsm > räsіm 

/sp/(>/sb/) käsb > käsip 

/sr/ äṣr > ğasır, käsr > kesir 

/şr/ ‘uşr > ğuşır/quşır  

/zq/  rızq > rïzıq 
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/zl/ häzl > äzil 

/zm/  näẓm > nazım, häzm > äzim 

/zn/  väzn > wäzin 

/zr/  xiḍr > qıdır 

Damak sesleri 

/km/ ḥukm > ükim/ökim 

/qm/ (</hm/) räḥm > raqım  

/kr/ fikr > pіkіr, şukr > şükir, ẕikr > zikir 

/qr/ (</hr/) siḥr > sïqır  

/ql/ ‘äql > aqıl, näql > naqıl 

/kl/ şäkl > sekil/ sıqıl 

/qş/ näqş > naqış 

/qt/  väqt > waqıt [waq] 

/qt/ (</ht/) bäxt > baqıt 

/ğz/ (</‘z/) vä‘z > wağız  

İlk hecesinde düz-geniş ünlüden sonra “/h/C” içeren kelimelerde ise ünsüz çifti 

arasında düz geniş ünlü türemektedir: (krş. ṣäḥrâ > saxara) 

/hr/ şähr > şahar/şähär, qähr > qahar 

/ht/(</hd/) cähd > cahat 

4.3. Kelime Sonunda Ünlü Türemesi 

Kelime sonunda Kazak Türkçesi ses bilgisine aykırı olarak ikiz ünsüz veya çift 

ünsüz içeren birkaç kelimede son seste ünlü uyumuna uygun düz dar bir ünlü 

türemektedir:  

-CCØ > -CCV räbb > rabbı 

ḥädd > äddi  

näfs > näpsi 

qävl > qawlı 

xärc > qarjı 

näqd > naqtı 

Bazı örneklerde bu çift ünsüzden biri düşmektedir:  

-CCØ > CV ḥäcc > qajı  

ḥäqq > qaqı/ aqı  

mäsḥ > mäsi 
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İç seste: 

ävväl > äweli 

Şu örnekte türeme çift ünsüz bulunmaksızın gerçekleşmiştir: 

xärâc > qaraşa  

4.4. Yarı Ünlü Türemesi 

/i/ > /ï/(/ıy/) qiṣṣa > qïssa  

ḥisâb > qïsap/ xïsap [esep] 

imâm > ïmam  

iḥtimâl > ıqtïmal 

qirâ’at > qïrağat/qırağat  

idârä > ïdara 

/i/ > /iy/ täcribä > täjіrïbe  

iltifât > iltïpat 

/î/ > /ay/ ḥîlä > ayla [qayla] 

5. Ulama (Connection) 

/ʿi/ > /y/ ‘äcâʿib > ğajayıp 

ḍâʿif > zayıp 

ġâʿib > ğayıp 

/’i/ > /y/ ‘Äzrâ’il > Ezireyil  

Cäbrâ’il > Jebireyil 

xälâ’iq > xalayık  

fâ’idä > payda  

tâ’ifä > taypa  

6. Hece Düşmesi (Haplology) 

VCV > V/y/ älḥämdülillah > älxamdïllä  

CV > V/y/ ziyârät > zïrat [zïyarat] 

VC > Ø fâtiḥa > bata  

VCC > Ø qâbiliyyät > qabіlet  

VC > Ø ṭähâret > däret  

VC > Ø sâ‘ät > sät [sağat] 

CV > Ø qâʿidä > käde  
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7. Yer Değiştirme (Metatez) 

/lf/ > /pl/ kulfät > küplet  

/VC/ > /CV/ insâf > nısap [insap] 

İsrâfil > surapıl [Israpıl] 

/VC/ > /CV/ bâdincân > (badılcan > badlıcan >) baqlajan 

väläd (valet) > balta 

Uzak yer değiştirme örneği: 

lä‘nät> nälet [lağnet/lağınet] 

8. Birleştirme 

Ses düşmesi yoluyla birleştirme örneği: 

Havva ana > Xawana 

Ses türemesi yoluyla birleştirme örneği: 

âb-ı xäyât > abılhayat 

9. Varyantlaşma 

Arapça alıntı kelimelerin Kazak Türkçesi sözlüğünde birkaç farklı varyantı 

bulunmaktadır. Varyantlar ünlülerin nöbetleşmesiyle (a), ünsüzlerin 

nöbetleşmesiyle (b), ses düşmesiyle (c) ve ses türemesiyle (ç) oluşmaktadır. 

(a) /â/>/a/, /ä/, /e/ 

‘âläm> ğalam, älem 

munâcât > munajat, münäjät  

sâ‘ät > sät, sağat 

nikâḥ > neke 

/ä/>/a/, /ä/, /e/ 

‘äzîz> ğazïz, äziz 

äṣîl> asıl, äsil 

qähr> qahar, kär, ker 

käwṡär> qawsar, käwsar, kewser 

läzzät> läzzat, läzzät, läzzet 

vä‘dä> wağada, wağda, wäde 

/î/> /ı/, /i/ 

ġärîb > kärib, ğarip, ğarıp, qarıp 

(b) /b/> /b/, /p/ 

bälâ > bäle, päle 
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/f/> /b/, /p/, /w/ 

fähm> bayım, payım 

fäqîr> baqır, paqır 

kâfir > käpir, käwir 

/’/> /ğ/, /q/ 

‘uşr> ğuşır, quşır 

/ġ/> /ğ/, /k/, /q/ 

ġärîb > kärib, qarıp, ğarıp, ğarip 

ġâfil > ğapıl, qapıl 

/x/> /x/, /y/ 

mäxnät > mexnät, beynet, mehnet 

/q/> /k/, /q/ 

qähr>qahar, kär, ker 

/r/ > /l/ ruḥṣät > ruqsat, luqsat, ulıqsat 

(c) /’/> /ğ/, Ø 

‘izzät> ğïzzat, izet 

mä‘lûm> mağlum, mälim 

tä‘lîm> tağlım/tağlim, tëlim 

/ḥ/> /x/, /q/, Ø 

ḥâcc > xajı, qajı 

ḥâcet > xajet, qajet 

ḥâḍir >käzir, qazır, äzir 

ḥäyvân >qaywan, xaywan, aywan 

ḥîlä > qayla, ayla 

ḥisâb > qïsap, xïsap, esep 

ḥävz > xawız, äwiz 

/x/> /q/, Ø 

xäyrân > qayran, ayran 

(ç) /’/> /ğ/, /ğı/ 

lä‘nät> lağnet/lağınet, nälet 

/l/ > V/l/ lâzim > ılazım, lazım 

lâ’iq > ılayıq, layık 

/r/ > V/r/  

ruḥṣät > ulıqsat, ruqsat, luqsat 
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Sonuç 

Alıntı kelimelerin ses bilgisel düzeyde uyarlanmasında alıcı dilin ses bilgisine 

yüzde yüz uygunluk hiçbir zaman gerçekleşmemektir (Peperkamp, 2005,          

s. 341). Kazak Türkçesi Arapça kelimeleri uyarlamada Türkiye Türkçesine 

kıyasla dikkat çekecek derecede ileridedir.  

Kazak Türkçesi, Türkiye Türkçesinden farklı olarak uzun ünlüleri düzenli 

olarak kısaltmaktadır. Kısalan ünlüler bazı kelimelerde ön damaksıllaşma ve 

telafi türemeleri gibi seslik izler bırakmaktadır.  

Kazak Türkçesi Arapça kelimelerdeki ünlü uyumu aykırılıklarını “kuralsız” 

(illform) kabul eder ve istikrarlı bir şekilde düzeltir. Bu düzeltme art 

damaksıllaşmayla sonuçlanan bir benzeşme olabilmekte veya aynı kelimenin 

ince ve kalın sıradan varyantları oluşabilmektedir. Türkiye Türkçesinde ünlü 

uyumunu durduran (opaque) ön damak (palatal) /k/, /l/, /r/, /t/ sesleri, Kazak 

Türkçesinde sadece birkaç kelimede bu etkiyi yapmaktadır. Bu parçacıklar 

Kazak Türkçesinde ünlü uyumu gerektiriyorsa art damaksıllaşır: saat+ten 

/sağat+tan; hançer/qanjar, vakit/waqıt, vb. Ön damaksı bu ünsüzler kelimede 

ünlüleri artlılaştıran bir ünsüz yoksa yanındaki ünlüyü önlüleştirebilir ve 

böylelikle ince ve kalın sıradan iki varyant oluşur: asıl/äsil, mälim/mağlum, 

ğarıp/kärip, ğalam/älem, munajat/münäjät, vb. 

Kazak Türkçesine Arapçadan alınmış kelimelerin ünlülerinde art damaksıllaşma 

(backing) yanında, ön damaksıllaşma (fronting), daralma (breaking), genişleme 

(widening), yuvarlaklaşma (rounding) ve düzleşme (unrounding) olayları da 

görülmektedir ve bunlar genellikle benzeşme, nadiren de aykırılaşma 

örnekleridir.  

Ön seste ünlü türemesi, Kazak Türkçesinin ön ses kurallarına aykırı bir 

ünsüzden önce gerçekleşmektedir, ancak bu tip örnekler çok değildir ve varyant 

meselesi burada da mevcuttur: lazım/ılazım, layıq/ılayık, vb. İç seste ünlü 

türemesi yan yana iki ünsüz arasında gerçekleşerek bir orta hece yaratmaktadır. 

İç seste ve son seste ünlü türemesinin en önemli bir başka sebebi kelime 

sonunda çift ünsüzdür (word final consonant clusters). Kazak Türkçesi Türkçe 

kökenli kelimelerde kelime sonu çift ünsüzü düzelttiği gibi (krş. dinç/tınış, 

alp/alıp, berk/berik, vb.) alıntı kelimeleri de iki ünsüz arasında dar ünlü 

türemesiyle düzeltir (CC > CVC). Bazı örneklerde ise son seste ünlü türer: harc 

> qarjı, kawl > kawlı. Birkaç kelimede son ses ünsüzü düşer: baht > baq, 

(bî)vaqt > (bey)waq.  

‘afv > ğapuw (/ʿ/ > /ğ/, /f/ > /p/, CC > CVC), xiyânät > qïyanat (C+dar düz 

V+C+â+C+ät > (C)+dar düz V+C+a+C+at) gibi örneklerde Kazak 

Türkçesindeki tipik uyarlama eğilimlerinin çoğu bir arada görülebilmektedir. 
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Kazak Türkçesi Arapçadan alıntı kelimelerde uyarlamanın (adaptation) bu 

derece ileri olmasının sebeplerinin başında bu kelimelerin Kazak Türkçesine 

aracı dillerden girmiş olması, yani kelimelerin orijinal şekilleriyle tanışılmamış 

olması gelmektedir. Bir diğer sebep Kazak Türklerinin genellikle çok geniş 

coğrafyada ve büyük şehirler kurmadan yaşamış olmaları, böylelikle halkın 

Kazak aydınlarının kullandığı Çağatay edebî dilinden ziyade sözlü edebiyatla 

haşır neşir olması ve Kazak Türkçesi yazı dili kurulurken de Çağatay edebî dili 

yerine sözlü geleneğe dayanan ağızların kaynak alınmış olmasıdır. Bu ağızlarda 

da Arapça ve Farsça kelimeler imla yoluyla değil sözlü olarak varlığını 

sürdürmüştür. Daha sonra Kazak Türkçesi yazı dili tarihinin büyük bölümünde 

etkin olan Sovyet döneminde, Arapça ve Farsça alıntı kelimeler önce Latin 

sonra Kiril alfabesi imlasıyla okurun önüne gelmiştir. Kazak Türkçesi 

bünyesine dâhil ettiği Arapça ve Farsça unsurları, yukarıda sayılan sebeplerle 

orijinal imlanın ve kaynak dille doğrudan temasın sınırlayıcı etkisinden azade 

bir şekilde uyarlayabilmiştir. 
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HOLLANDA’DA YAŞAYAN TÜRKLERDE KİMLİK VE  

ULUSÖTESİ MEDYA KULLANIMI 

Birsen ŞAHİN KÜTÜK 

Özet: II. Dünya Savaşından sonra, Avrupa’ya kitlesel işçi göçü yaşanmış ve bu 

Türkiye’yi de etkilemiştir. Bu göçler sadece işçi göçü ile değil, aynı zamanda 

Avrupa’da bir Türk toplumunun olması ile de sonuçlanmıştır. İki ülke arasında 

yaşamlarını sürdüren Türkler, anavatanları ile bağlarını çeşitli kanallar yolu ile 

devam ettirmektedirler. Bu çalışmada Hollanda’daki Türklerin ulusötesi medya 

kullanımı ile Türk ve Hollandalı kimliğini benimseme düzeyleri arasındaki ilişki 

incelenmektedir. Nicel yöntem kapsamında yapılan çalışmada Hollanda’da 

yaşayan 230 Türk’ten anket yolu ile veri toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 

Türklerin Hollanda medyası takip etme oranı, Türkiye medyasını takip etme 

oranından daha düşüktür. Türk kimliğini benimseme ile Türk medyasını takip 

etme arasında ise pozitif yönlü anlamlı ilişki vardır.  

Anahtar kelimeler: Ulusötesi göç, Türk kimliği, Hollandalı kimliği, 

Avrupa’daki Türkler, Hollanda, ulusötesi medya kullanımı. 

Identity and Transnational Media Use of Turkish Immigrant 

Living in the Netherlands 

Abstract: After World War II Europe experienced a massive labor migration 

and has been effective in Turkey. This migration is not the only labor migration, 

this is also led to the formation of the Turkish community in Europe. Turks 

continued their lives between the two countries have survived their ties with their 

homeland through various channels. In this study, we examined the relationship 

between Turkish identity, Dutch identity and transnational media use of Turkish 

immigrant living in the Netherlands. We collected data from 230 Turkish 

immigrants living in the Netherlands at this quantitative research. As results of 

this study, the Netherlands media usage rate is lower than the Turkish media 

usage rates. There are positive relationship between the Turkish identity and use 

of Turkish media. 

Key words: Transnational migration, Turkish identity, Dutch identity, Turks in 

Europe, Netherlands, transnational media use. 
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Giriş 

Değişim, geçmişten günümüze üzerinde çalışılan önemli sosyal olgular arasında 

yer almaktadır. Küreselleşme ile daha da hızlı bir değişimin yaşandığı 

günümüzde, kimi zaman değişimin nedeni, kimi zaman sonucu, kimi zaman da 

hem nedeni hem sonucu olan teknolojik, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ve 

çevresel faktörler dikkat çekmektedir. Değişen dünyanın hızına uygun olarak 

değişim gösteren olgulardan biri de göçtür. İklim, savaş gibi durumlarda daha 

çok ayakta kalabilmek ve ölmemek için, hayati tehlikenin olmadığı durumlarda 

ise daha iyi iş imkânı, yüksek ücret, refah düzeyi yüksek bir toplumda 

yaşayabilmek gibi daha rahat bir yaşam isteme nedeniyle yaşanan göç, zamanla 

değişik formlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu formlardan biri olan işçi göçü ise 

özellikle sanayileşme ile birlikte hızlanmıştır. Sanayileşme yarışında önlerde 

yer alan ülkelerin, göçmen alımında da ön sıralarda yer alması beklenen bir 

durumdur. İşçi ve özellikle de ucuz işçi sanayileşmenin başladığı ilk yıllardan 

itibaren gelişmenin önemli bir lokomotifi olmuştur. Sanayileşme sürecinde 

yaşanan uluslararası kitlesel işçi göçlerinden biri olan II. Dünya Savaşı sonrası 

Batı Avrupa’ya yaşanan işçi göçü, göç ile yaşanan sosyal değişme açısından 

literatürün de önemli olayları arasında yerini almıştır.  

Başlangıçta uluslararası göç, işçi göçü olarak adlandırılan Batı Avrupa’ya göç 

durumu, zamanla yaşanan değişmeler sonucu farklı kavramlarla da anılır hâle 

gelmiştir ki “ulusötesi göç” bu kavramlardan biridir. Literatürde ulusötesi göçün 

varlığı ve başlangıcı konusunda farklı söylemler vardır. Bu söylemlerden bir 

kısmı ulusötesi göçün yeni bir durum olmadığı, göç veren ve göçmen alan ülke 

arasında geçmişten bu yana hep bir iletişim ve etkileşim olduğu yönündedir 

(Gebner, 2000). Çünkü göç eden kişiler geride sadece yaşadığı toprakları, 

anavatanlarını terketmemekte; aynı zamanda ailelerini, sosyal ilişki ağlarını, 

kültürlerini ve geçmişlerini arkalarında bırakmaktadırlar. Bırakılan şey sadece 

toprak olmayınca da ne şekilde, ne sıklıkta veya maliyeti ne olursa olsun 

göçmenler anavatanları ve orada bıraktıkları ile bir şekilde iletişimlerini devam 

ettirmektedirler. Ancak bu söylemin aksine, ulusötesi etkinliklerin özellikle 

teknolojik gelişmelerin sonucunda modern toplumda şekillendiği ve bu olguya 

geçmişte rastlanmadığı söylemi de oldukça geniş kabul görmektedir.  

Bu çalışmada II. Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa’ya yaşanan kitlesel işçi 

göçü kapsamında Türkiye’den Hollanda’ya giden Türklerin (Abadan-Unat, 

2006) ulusötesi bağ olarak medya kullanımı ile Türk ve Hollandalı kimliği 

arasındaki ilişki incelenmektedir. 2014 yılı verilerine göre Hollanda’da yaşayan 

Türkler 395.000 kişi ile Hollanda’da yaşayan etnik gruplar içinde en yüksek 

nüfusa sahiptir. Bunların içinde ise ikinci kuşak Türk göçmenlerin oranı 

diğerlerinden daha yüksektir, birinci kuşak Türk göçmenlerin sayısı ise geçen 

yıla göre daha da düşmüştür (Statistical Yearbook of the Netherlands, 2014). Bu 
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açıdan Avrupa’daki Türk göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalarda Hollanda’da 

yaşayanların incelenmesi önem arz etmektedir. 

Hollanda’da yaşayan Türklerin medya kullanımları bağlamında anavatanları ile 

olan ulusötesi bağlarının ele alındığı bu araştırmada amaç, göç literatüründe 

diğer çalışmalara kıyasla göreli olarak daha az rastlanan, medya yolu ile 

sağlanan ulusötesi bağların Türk ve Hollandalı kimliği üzerindeki etkisinin nicel 

bir araştırma ile saptanmasıdır.  

1. Ulusötesi Göç Yaklaşımları 

Toplumsal varoluşun her boyutunu etkileyen ve kendi karmaşık dinamiklerini 

geliştiren bir süreç olarak karşımıza çıkan göç olgusunun (Castles ve Miller, 

2008, s. 30) sosyal bilimlerde kullanımında, son yıllarda artan bir şekilde 

ulusötesi göç konusuna yönelme dikkat çekmektedir. Ulusötesi göçün en genel 

anlamı ile göç çalışmalarındaki tek boyutlu bakış açısına bir değişim getirdiği 

(Sirkeci, 2012, s. 353) söylenebilir. 

Ulusötesi kavramı uzun zaman firmaların birden fazla ülkede gerçekleşen 

finansal durumları için kullanılmıştır. Ulusötesi firmaların bu hareketliliği aynı 

zamanda çalışan nüfus açısından da bir hareketliliği beraberinde getirmiştir. Bu 

nedenle ulusötesi kavramını aynı zamanda, iki veya daha fazla ülkede varlığı 

devam eden göçmen nüfus için de kullanmak uygun gibi görünmektedir (Glick 

Schiller, Basch ve Blanc-Szanton, 1992, s. 2). 

Sosyolojik çalışmalarda ve özellikle göç sosyolojisi alanında ulusötesiciliğe 

ilişkin olarak, ne teorik bakış açısı ne de metodoloji konusunda hem fikir olunan 

bir yaklaşım vardır. Genellikle farklı perspektifle ele alınan ulusötesi 

kavramının operasyonelleştirilmesi konuya ve çalışmaya göre değişmektedir 

(Şahin, 2010, s. 70). Ancak her ne kadar üzerinde uzlaşılan bir konu olmasa da 

ulusötesici yaklaşımın göç çalışmalarında gittikçe artan sayıda kullanıldığı 

söylenebilir. 

Castles ve Miller (2008, s. 42) ise ulusötesi göç dalgasının gelecekte de 

büyümeye devam edeceğini ve iki veya daha fazla ülke içindeki insanların 

durumlarının tanımlanması açısından, ulusötesi toplumların eylemleri ve 

ilişkilerinin düzenlenmesinin daha da önem kazanacağını belirtmektedirler. 

Castles’a göre (2007, ss. 353, 357) göç olgusu bir ülkenin sınırları içinde 

incelendiğinde veya göç olgusuna sadece gönderen-alan ülke bağlamında 

bakıldığında, ulusötesi hareketlerin ötelenmesi ve göçün bazı değişkenlerinin 

göz ardı edilmesi söz konusudur. Göçün bazı sosyologlarca ihmal edilen 

ulusötesi boyutlarına odaklanan, ulusötesi göç çalışmaları yapan sosyologlar ise 

teorik ve metodolojik açıdan farklı yaklaşımlar benimsemektedirler. 

Başlangıç noktası veya gelişim süreci hakkında ne söylenirse söylensin, 

günümüzde ulusötesi göç veya ulusötesi etkinliklerin yadsınamaz bir gerçek 
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olduğu noktasında fikir birliği olduğu söylenebilir. Bu çalışmada, yaklaşık 

yarım yüzyıl önce Batı Avrupa’ya gerçekleşem Türk işçi göçünün bugünkü 

durumuna bakıldığında, ilk dikkat çeken unsurlarından olan ulusötesi 

faaliyetlerden medya kullanımı ve Türk kimliği arasındaki ilişki Hollanda 

örneklemi üzerinden ele alınmaktadır. Çalışmada ulusötesi bağlar olarak medya 

kullanımında örneklemin özellikle Hollanda’da yaşayan Türklerden seçilme 

nedeni ise Castles’in (2010, s. 223) belirttiği üzere, sosyoloji alanında yapılacak 

ulusötesi göç çalışmalarında ülkenin politikasının da çalışmaya dâhil edilmesi 

gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Hollanda göçmenlere yönelik uyguladığı 

politikalar açısından son döneme kadar tanıdığı çifte vatandaşlık hakkı, dil için 

sağladığı kolaylıklar açısından çok kültürlü göçmen politikasına uygun bir ülke 

modeli çizmiştir. 2005 sonrasında bu yaklaşımdan dönüşler olsa da ülkedeki 

çifte vatandaş oranları hâlâ çok kültürlü politikanın izlerini göstermektedir. Bu 

çalışma Hollanda’da göçmen politikasındaki değişimin yaşandığı dönemin 

hemen akabinde 2007-2009 yılları arasında yapılmıştır. 

Castles (2002, s. 1157), sosyoloji alanında yapılan çalışmalarda, ulusötesi 

hareketler ve bağların etkisi ile göçmenlerin aidiyetleri konusunda sadece bir 

topluma aidiyet değil, her iki topluma da aidiyetin olacağı ve bu nedenle de bu 

ikisinin de dikkate alınması gerektiğini vurgular. Bu bağlamda Hollanda’daki 

Türklerin aidiyetlerinin ele alındığı bu çalışmada hem Türk kimliği hem de 

Hollanda kimliği birlikte ele alınmıştır. 

Ulusötesi göç konusunda literatürde önemli isimler arasında yer alan ve bu 

kavramın göç çalışmalarındaki kullanımının artmasında etkili olan Glick 

Schiller, Basch ve Blanc-Szanton (2006, s. xii), ulusötesicilik çalışmalarında 

kullanılabilecek 5 araştırma sorusundan söz ederler. Bunlar; akrabalık ilişkileri, 

aile kurumu ve bunun organizasyonu, sosyal ağların biçim ve içeriği gibi 

alanların ulusötesiciliği nasıl etkilediği, aile ilişkileri içerisinde çoklu sınıf 

yapısı ve bunun yeniden nasıl üretildiği, ulusötesi ağların yeni ekonomik 

etkinlikler yaratıp yaratmadığı, ulusötesi göçmenlerin geliştirdikleri 

organizayonları nasıl geliştirdikleri ve ulusötesi medyanın hangi koşullar altında 

geliştiği ve bunun ulusötesi sosyal alanları nasıl geliştirdiğidir. Bu çalışmada ise 

bu sorulardan medyanın ulusötesi alanları nasıl şekillendirdiği sorusu, ulusötesi 

ağlarla şekillenen kimlik değişkeni üzerindeki etkisi bağlamında ele 

alınmaktadır. 

2. Araştırmaya İlişkin Teorik Arka Plan ve Araştırma Hipotezleri 

Ulusötesi medya kullanımı ve bunun kimlik (Türk ve Hollandalı) üzerindeki 

etkisinin incelendiği bu çalışmanın teorik arka planı için kimlik ve ulusötesi 

yaklaşımlar eklektik olarak ele alınmıştır. Sosyal kimlik teorisinde kişilerin 

kendilerini tanımladıkları durumlardan biri etnik kimlik veya ev sahibi 

toplumun kimliğidir (Tajfel ve Turner, 1979). Bu kapsamda çalışmada daha 
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önceki çalışmalarda da ele alındığı biçimiyle (Jeffres, 2000; Ogan, 2001) etnik 

kimlik ve ev sahibi toplumun kimliği, sosyal kimliğin birer ögesi olarak ele 

alınmıştır.  

Göç literatüründe etnik kimlik bağlamında incelenen çalışmalarda etnik kimlik 

daha çok sosyal bütünleşme ve uyum (Berry, 2006; Gelekçi, 2009, 2014; Ono, 

2002; Vedder, 2005; Virta, Sam ve Westin, 2004) ile etnik kimlik ve ev sahibi 

toplumun kimliği arasındaki ilişki bağlamında incelenmiştir (Davis, 1999; Liu 

ve diğerleri, 2002; Verkuyten ve Yildiz, 2007). Ayrıca göçmenlerde etnik 

kimlik ile medya kullanımı, ev sahibi toplumun kimliği ve entegrasyon 

konusunda da çalışmalar vardır (Arnold ve Schneider, 2007; Clement ve 

diğerleri 2005; d’haenens, 2003; Georgiou, 2001; Madianou, 2005; Milikowski, 

2000; Shiramiz, 2000). Bu çalışmalarda dikkat çeken unsur, özellikle medya 

kullanımının etnik kimliğe etki derecesi ve yeni toplumla entegrasyonda etkisi 

olup olmadığıdır. Yine medya, kimlik ve bütünleşme konusunda yapılan 

çalışmalardan olan Ogan’ın (2001, s. 150) yaptığı çalışmada ise Hollanda’daki 

Türkler için geldikleri ülkenin televizyonunu izleme durumunda, bu televizyon 

kanallarında Türklerin Hollanda’yla (yeni toplumla) bütünleşmeleri konusunda 

bir mesaj olup/olmaması ve bunun göçmenler üzerindeki etkisi dikkat 

çekmektedir. 

Bu araştırmanın modeli yukarıda söz edilen ulusötesi göç, kimlik ve medya 

kulanımına ilişkin literatür ve teoriler kapsamında oluşturulmuştur ve model üç 

unsurdan oluşmaktadır. Ulusötesi göç konusundaki teorik yaklaşımlarda, 

Castles’in (2002) ulusötesi alanların sadece etnik değil, aynı zamanda ev sahibi 

ülkenin kimliği açısından da incelenmesi gerektiği, aksi takdirde “kimlik” ve 

“aidiyet” konusunun yeterince anlaşılamayacağı vurgusu bu çalışmanın 

modelinin üç önemli ayağının ilkini oluşturmktadır. Glick Schiller, Basch ve 

Blanc-Szanton’in (2006, s. xii) ulusötesi göçün anlaşılması için medyanın da 

incelenmesi gerektiği vurgusu çalışmamızın modelinin ikinci ayağını 

oluşturmaktadır. Daha önceki çalışmalarla ortaya konan, medya ve etnik kimlik 

bağlantısı (Arnold ve Schneider, 2007; Clement ve diğerleri 2005; d’haenens, 

2003; Georgiou, 2001; Madianou, 2005; Shiramiz, 2000) araştırma modelinin 

üçüncü ayağını oluşturmaktadır. 

Böylece çalışmanın temel kabulleri arasında ilk sırada, kimlik çalışmalarında 

her iki kimliğin de incelenmeden ulusötesi bağlar noktasında kimlik olgusunun 

açıklanmayacağı yer almıştır. İkinci sırada ise hangi olgu incelenirse incelensin, 

ulusötesi bağların olduğu durumda “medya”nın etkisinin de incelenmesi 

gerekliliği yer almaktadır. Çalışmada temel alınan son kabul ise – yukarıda söz 

ettiğimiz ve- daha önceki çalışmlarla ortaya konulan medya ve kimlik arasında 

bir ilişki olduğudur. Bu bağlamda Hollanda’da yaşayan Türklerin Türk ve 

Hollandalı kimliğini benimsemeleri, ulusötesi bağlar noktasında Türkiye’nin ve 
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Hollanda’nın medyasını takip etme değişkeni ile ilişkisi bağlamında ele alınmış 

ve aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 

H1: Ulusötesi bağ olarak Türk medyasını takip etme ile Türk kimliği ilişkilidir. 

H2: Ulusötesi bağ olarak Türk medyasını takip etme ile Hollandalı kimliği 

ilişkilidir. 

3. Yöntem 

Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada evren-örneklem seçimi, 

verilerin toplanması ve analizine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 

3.1. Evren ve Örneklem 

Türkiye’den Batı Avrupa’ya işçi göçü incelendiğinde, Almanya’dan sonra 

göçün en yoğun yaşandığı ülkeler arasında Hollanda’nın ön sıralarda geldiği 

görülmektedir. Gerek son 10 yıla kadar uygulanan çokkültürlü ve sosyal 

bütünleşmeye dayanan göçmen politikası, gerekse çok kültürlü bir yaşam alanı 

sunması açısından Hollanda, Türkiye’den Batı Avrupa’ya göç eden Türkler için 

belirli göstergeler açısından yaşanması daha rahat bir ülke gibi görünmektedir. 

Batı Avrupa’daki Türklerin ulusötesi bağlarının devamı olarak medya 

kullanımının incelenmesi için Hollanda’nın seçilme nedeni, Hollanda’nın 

özellikle son döneme kadar göçmen haklarına, göçmenlerle ilgili çokkültürlü 

ortama, bu sayede de ulusötesi faaliyet alanında göreli olarak daha uygun 

görünmesidir. Hollanda’da ise özellikle Batılı olmayan göçmenlerin en yoğun 

yaşadıkları Amsterdam, Roterdam (van Huis, Han ve Croes, 2007) ile bu 

şehirlere göre göreli olarak daha az sayıda Batılı olmayan göçmenin yaşadığı s-

Hertogenbosch ve Eindhoven bölgeleri araştırma evreni olarak seçilmiştir. 

Araştırmanın örneklemi seçilirken gerek maddi, gerekse zaman açısından 

temsili bir örneklem seçimi yapılamamıştır. Özellikle temsilî örneklem şansı 

olmayan ve konuya ilişkin uygun örneklemden veri toplanmak istendiğinde 

daha çok nitel çalışmalarda kullanılan, ancak uygun olduğunda nicel 

araştırmalarda da kullanılan amaçlı örneklem (Kumar, 2005, s. 207) 

kullanılmıştır. Cinsiyet, yaş ve Hollanda’da yaşanan süre değişkenleri açısından 

amaçlı örneklem kapsamında 235 kişi araştırmaya dâhil edilmiştir. Yapılan 

anketlerden 5 tanesi, tutarsız cevapların olması veya soruların çoğunun boş 

bırakılması nedeni ile iptal edilmiş ve analizler 230 anket üzerinden yapılmıştır. 

3.2. Veri Toplama ve Analiz Teknikleri 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Geneli kapalı 

uçlu, birkaç tanesi de katılımcının orijinal düşüncesini yansıtabilmek ve detay 

verebilmek amacı ile açık uçlu sorulardan oluşan anket formu hazırlanmıştır. 

Medya takibi konusunda ise örneklem grubundan, “Hollanda medyasını takip 

ediyorum (TV)” ve “Kendi ülkemin medyasını takip ediyorum (TV)” 
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ifadelerinin karşısında yer alan “Kesinlikle katılıyorum”dan, “Kesinlikle 

katılmıyorum”a doğru 7’li likert seçenekten birini seçmeleri istenmiştir. 

Örneklem grubuna öncelikle medyadan ne anladıkları sorulmuş ve büyük 

oranda televizyon cevabı alınmıştır. Bu kapsamda çalışmada medya televizyon 

olarak operasyonelleştirilmiştir (Bu, çalışmanın sosyal medyanın göreli olarak 

daha az kullanıldığı 1997-2009 yıllar arasında yapılması nedeni ile birlikte 

düşünüldüğünde beklenen bir durumdur). 

Örneklem grubunun kendisini nereye ait hissettiği ve nasıl tanımladığını ölçmek 

için “Sosyal Kimlik Ölçeği” (Doosje, Ellemers ve Spears, 1995, ss. 410-436) 

kullanılmıştır. Bu ölçek iki alt boyuttan oluşmaktadır: “Türk kimliği” ve 

“Hollandalı kimliği”. Bu boyutların her birine ait kimliklere ilişkin 4 ifade yer 

almakta ve ölçek toplam 8 ifadeden oluşmaktadır.  

Orijinali İngilizce olan “Sosyal Kimlik Ölçeği”nde yanıtlar “Kesinlikle 

katılmıyorum”dan, “Kesinlikle katılıyorum”a doğru beş seçenek içermektedir. 

Bu ölçeğin Doosje ve diğerleri tarafından yapılan güvenirlilik testi sonucunda 

cronbach alpha değerleri 0,80’den yüksek çıkmış, Şahin’in (2010b) Almanca ve 

Türkçeye uyarladığı formunda cronbach alpha değerleri 0,75 bulunmuş, bu 

çalışmada ise 0,80 bulunmuştur. 

Kimlik ölçeğinin Felemenkçeye uyarlanmasında, Hollanda’da eğitimci olarak 

çalışan ikinci ve üçüncü kuşak üç Türk göçmen, birbirinden bağımsız olarak 

ölçek sorularını Felemenkçeye sonra da Türkçeye çevirmişler ve üzerinde hem 

fikir olunmayan ifadeler için de alanla ilgili çalışmaları bulunan ve üçüncü 

kuşak Türk göçmen olan bir sosyal bilimci yargıcı olarak, diğer üç kişi ile 

birlikte soruları değerlendirmiş ve son düzenlemeleri yapmıştır. 

Anket tekniği ile toplanan veriler SPSS 20’ye girilmiş ve betimsel analizler için 

sıklık ve çapraz tabloları alınmış, hipotez testi için ise korelasyon analizi 

kullanılmıştır. 

4. Bulgular 

4.1. Betimsel Bulgular 

Bu çalışmadaki betimsel bulgular, örneklem grubunun sosyo-demografik 

özellikleri, Türkçe ve Flemenkçe dil seviyesi, ulusötesi bağ olarak medya 

kullanımı, kimlik ve aidiyet durumlarına ilişkin bilgiler içermektedir.  

Sosyo-Demografik Bulgular 

Sosyo-demografik sorular kapsamında cinsiyet, medeni durum, yaş, 

Hollanda’da yaşama süresi, babanın, annenin doğum yeri ve vatandaşlık 

durumlarına ilişkin elde edilen verilerin analizi şu şekildedir: 

Hollanda’da yaşayan 230 Türkle yapılan araştırmaya katılanların %52’si kadın, 

kalanlar ise erkektir. Bu katılımcıların medeni durumlarına bakıldığında ise 
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büyük kısmının (%68) evli olduğu, bunu %26 ile bekârların izlediği, boşanmış 

(%5) ve birlikte yaşayanların (%1) oranının ise oldukça düşük olduğu görülür. 

Örneklem grubunun yaş dağılımı ise %23’ü 15-24 yaş, %19’u 25-34 yaş, % 

14’ü 35-44 yaş, %26’sı 45-54 yaş, %13’ü 55-64 yaş ve 5’i ise 65 yaş ve üzeri 

şeklindedir. Yaş dağılımı genel olarak incelendiğinde, örneklem grubunun 

%48’inin 15-39 yaş arasında, %47’sinin 40-59 yaş arasında, kalanların ise 65 

yaş ve üzerinde olduğu görülür.  

Tablo 1. Hollanda’da Yaşama Süresi 

 Sayı Yüzde 

1-4 yıldır 3 1,3 

5-9 yıldır 2 ,9 

10-14 yıldır 6 2,6 

15-19 yıldır 18 7,8 

20-24 yıldır 14 6,1 

25-29 yıldır 22 9,6 

30-34 yıldır 19 8,3 

35-39 yıldır 7 3,0 

Doğduğumdan bu yana 139 60,4 

Toplam 230 100,0 

Araştırmaya katılan Türklerin Hollanda’da yaşama süreleri incelendiğinde ise 

yarıdan fazlasının (%60,4) Hollanda doğumlu olduğu, %2,2 gibi küçük bir 

oranın da 1-10 yıldır Hollanda’da yaşadığı görülür. Bu aslında Hollanda’daki 

Türk varlığının en az 50 yıllık bir geçmişe dayanması ile birlikte 

düşünüldüğünde beklenen ve Hollanda’daki Türk nüfusunun genel özelliklerine 

yakın bir görünüm sergilemektedir. 

Tablo 2. Babanın ve Annenin Doğum Yeri 

 
Babanın Doğum Yeri Annenin Doğum Yeri 

 Sayı Yüzde Geçerli  

Yüzde 

Sayı Yüzde Geçerli  

Yüzde 

Türkiye 193 83,9 86,9 192 83,5 86,9 

Hollanda 29 12,6 13,1 29 12,6 13,1 

Toplam 222 96,5 100,0 221 96,1 100,0 

Cevapsız 8 3,5  9 3,9   

Genel Toplam 230 100  230 100  

Örneklem grubunun baba ve annelerinin doğum yeri konusunda ise, babası 

(%86,9) ve annesi (%86,9) Türkiye doğumlu olma durumunun – birbirine eşit 

ve - yüksek olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu yukarıdaki, kişinin kaç yıldır 
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Hollanda’da yaşadığı bilgisi ile birlikte düşünüldüğünde, doğduğundan beri 

Hollanda’da olduğunu belirten %60’lık kesimin de büyük kısmının anne-

babasının Türkiye doğumlu olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Rumbaut’un (1991) tanımına göre, doğrudan kendisi göç eden kişi 1. kuşak, göç 

edenlerin 12 yaşından önce yanlarına getirdikleri veya geldikleri ülkede doğmuş 

çocukları 1,5 kuşak, anne veya babasından herhangi biri gelinen ülkede doğmuş 

ve kendisi de gelinen ülkede doğmuş kişiler 2,5 kuşaktır. Şahin (2010a) ise 

Rumbaut’un 1,5 kuşağını 2. kuşak; 2,5 kuşağını 3. kuşak olarak 

operasyonelleştirmiştir. Şahin’in tanımını temele aldığımızda, örneklem 

grubumuzun %13’ünü 3. kuşak, %60’ını 2. kuşak, %27’sini ise 1. kuşak 

oluşturmaktadır.  

Örneklem grubunun vatandaşlık durumu ise şu şekildedir. Araştırmaya katılan 

Türklerin %43’ü çifte vatandaş, %31’i Türk vatandaşı, kalanı ise (%26) 

Hollanda vatandaşıdır. Çifte vatandaş olanların oranının fazla olmasının nedeni 

Hollanda’da son döneme kadar etkin olan çokkültürlü göçmen politikasıdır. 

Dil, Kimlik ve Aidiyete İlişkin Bulgular 

Örneklem grubunun dil kullanımına ilişkin bulgular Felemenk ve Türk dillerine 

ilişkin konuşma, okuma ve yazmayı kapsamaktadır. Araştırmaya katılan 

Türklerin büyük kısmı (%79) iyi düzeyde Felemenkçe konuşabildiklerini, 

%19’u orta düzeyde konuşabildiklerini, %2’si ise Felemenkçe konuşma 

düzeylerinin kötü olduğunu belirtmişlerdir. Felemenkçe okuma düzeyi iyi 

olanların oranı %74’tür. Çok kötü ve kötü diyenlerin oranı ise %10’dur.  

Türkçe konuşma düzeyi ise örneklem grubunun %96’sında iyi şeklindedir. Orta 

ve kötü diyenlerin oranı çok düşüktür (%4). Türkçe okuyabilme konusunda ise 

%91’i iyi olduğunu belirtmiştir. Türkçe yazma konusunda iyi olduğunu 

belirtenlerin oranı da okumadaki gibi %91’dir. Bu rakamlar örneklemimiz 

kapsamında görüştüğümüz Hollanda’daki Türklerin büyük kısmının ulusötesi 

bağlar için gerekli olan Türkçe seviyesine sahip olduklarını, ana dilin etkin 

şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. 

Örneklem grubunun evde en çok kullandığı dil ise %60 oranında Felemenkçe 

ile Türkçenin karışık kullanımıdır. Bunu %36 ile Türkçe, %4 ile de Felemenkçe 

izlemektedir. Bu durum ev içi ilişkilerde aile yaşamında hâlâ Türkçenin etkin 

kullanımını, bununla birlikte Felemenkçenin de ev ve aile yaşamına girdiğini 

göstermektedir. 

Arkadaşlar arasında en çok kullanılan dil konusundaki veriler incelendiğinde ise 

yine Türkçe ve Felemenkçenin birlikte kullanılma oranının (%71) en yüksek 

orana sahip olduğu görülmektedir. Bunu ikinci sırada Türkçe, üçüncü sırada ise 

Felemenkçe izlemektedir. 
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Hollanda’da Yaşayan Türklerde Medya Takibi 

Medya takibi konusunda elde edilen sonuçlar ise şu şekildedir: Yeni topluma 

uyumun önemli göstergelerinden sayılan ev sahibi ülkenin medyasını takip 

ediyorum diyenlerin oranı %40’tır. Zaman zaman takip edenlerin oranı bundan 

daha yüksektir (%44). Takip etmeyenler ise göreli olarak düşük bir orana 

sahiptir (%16). 

 
Şekil 1. Hollanda Medyasını Takip Etme Durumu 

Hollanda’daki Türklerin ana vatanın medyasını takip etme oranları 

incelendiğinde ise takip ediyorum diyenlerin oranının %76 ile oldukça yüksek 

olduğu görülmektedir. Bunu %19 ile zaman zaman takip ediyorum diyenler, %5 

ile de takip etmiyorum diyenler izlemektedir.  

Bu durumda Hollanda’da yaşayan Türklerin Türkiye’nin medyasını takip etme 

oranının, Hollanda medyasını takip etme oranından yüksek olduğu söylenebilir. 

Ulusötesi bağlardan olan Türkiye’nin medyasını takip etme oranının yüksek 

olması, örneklem grubunun en az %90’lık bir kesimini oluşturan, Türkçeyi aktif 

olarak konuşan, yazan ve okuyan Türklerin, Türkiye’nin medyasını kullanma 

oranlarının da yüksek olması nedeni ile, örneklemimiz kapsamında Hollanda’da 

yaşayan Türkler için Türkiye medyasının ulusötesi bir bağ işlevine sahip 

olduğunu söylememize olanak sağlamaktadır. 

 
Şekil 2. Türk Medyasını Takip Etme Durumu 
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Hollanda’da Yaşayan Türklerde Kimlik ve Aidiyet 

Örneklem grubunun Türk kimliği ve Hollanda kimliği açısından incelendiği 

ölçek verilerinden elde edilen bulgulara göre, Hollanda’da yaşayan Türklerde 

Türk kimliğini benimseme ortalaması (4,32), Hollandalı kimliğini benimseme 

ortalamasından (3,1) daha yüksektir. Bu örneklem grubumuzda Türk kimliğini 

benimseme düzeyinin Hollandalı kimliğini benimseme düzeyinden yüksek 

olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3. Hollanda’da Yaşayan Türklerde Türk ve Hollandalı Kimliğini 

Benimseme Düzeyine İlişkin Betimsel İstatistik 

 Sayı Min. Mak. Ortalama Std. Sap. 

Türk Kimliğini Benimseme Durumu* 230 1,75 5,25 4.3254 .63043 

Hollandalı Kimliğini Benimseme Durumu* 230 1,00 5,00 3.1391 .83207 

* Burada cevaplar “1. Kesinlikle katılmıyorum”, “5. Kesinlikle katılıyorum” şeklindedir. 

4.2. Kimlik ile Medya Takibi Arasındaki İlişki Analizi 

Burada Hollanda’da yaşayan Türklerin Türk kimliği, Hollandalı kimliğini 

benimseme düzeyi ile medya takibi arasındaki ilişki diğer sosyodemografik 

değişkenlerle birlikte korelasyon analizi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular 

Tablo 4’te verilmiştir. 

Yapılan korelasyon analizinde Türk kimliği ile yaş arasında pozitif yönlü 

anlamlı ilişki vardır. Bir başka ifadeyle yaş arttıkça Türk kimliğini benimseme 

düzeyi artmaktadır; bu, birinci kuşak Türkler düşünüldüğünde anlamlı 

görünmektedir. Türk kimliğini benimseme ile Hollanda medyasını takip etme 

arasında ise negatif yönlü anlamlı ilişki mevcuttur. Bunun anlamı Hollanda 

medyasını takip etme düzeyi arttıkça, Türk kimliğini benimseme düzeyi 

azalmaktadır. Türk medyasını takip etme ile Türk kimliği arasında ise pozitif 

yönlü anlamlı ilişki vardır, bir başka ifadeyle Türk medyasını takip etme oranı 

arttıkça Türk kimliğini benimseme düzeyi de artmaktadır. Korelasyon 

analizinden elde edilen bir başka sonuç ise, Türk kimliği ile Hollanda kimliğini 

benimseme arasında negatif yönlü anlamlı ilişki olduğudur. Yani Türk kimliğini 

benimseme düzeyi arttıkça Hollanda kimliğini benimseme düzeyi azalmaktadır.
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Tablo 4. Hollanda’da Yaşayan Türklerin Türk Kimliği ve Hollandalı Kimliğine İlişkin Korelasyon Analizi 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Türk kimliğini benimseme            

2. Hollanda kimliğini benimseme -.381
**

           

3. Cinsiyet .053 -.043          

4. Yaş .170
*
 .020 -.561**         

5. Eğitim düzeyi -.082 .072 .178** -.286**        

6. Hollanda'da yaşama süresi .120 .060 -.423** .840** -.360**       

7. Kuşak -.024 -.005 .410** -.623** .215** -.568**      

8. Gelir düzeyi .056 .099 -.015 -.006 .201** -.011 .161*     

9. Felemenkçe dil düzeyi -.105 .044 .140* -.400** .384** -.401** .441** .170**    

10. Türkçe dil düzeyi .079 -.019 -.102 .201** -.014 .142* -.248** -.028 -.147*   

11. Hollanda medyasını takip etme -.188
**

 .101 -.092 .066 .085 .055 -.071 .020 .005 .007  

12. Türkiye medyasını takip etme .400
**

 -.254
**

 -.125 .084 -.098 .043 -.027 .082 -.137* .059 -.130* 

 

 



 Hollanda’da Yaşayan Türklerde Kimlik ve Ulusötesi Medya Kullanımı 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2015 Bahar (22), 203-218 

215 215 

Sonuç ve Tartışma 

Küreselleşme ve medya kullanımının yaygınlaşması durumu, 21. yüzyılda 

sosyal değişmeden söz ederken değinmeden geçemeyeceğimiz konular arasında 

yer alır. Medyanın bu derece yaygınlaşması ve çeşitlenmesi sadece medyanın 

etki alanı açısından değil, gündelik yaşamda, bireylerin zamanlarını 

planlamalarında, aile ilişkilerinde, eğitim, ekonomi gibi kurumsal yapılarda 

değişime neden olması açısından da birtakım sosyal değişmeleri beraberinde 

getirmiştir.  

Küreselleşmenin hızını arttırdığı 1970’li yıllarda, kitlesel olarak gerçekleşen 

göçün hızında da önemli değişimler olmuştur. Göç ve göçmen kavramları 

düşünüldüğünde ilk akla gelen “gurbetlik” ve “hasret” kavramları âdeta 

göçmeni ifade eden kavramlar olarak algılanmış, ancak kitle iletişim 

araçlarındaki hızlı gelişme ve yaygınlaşma ile bu kavramlar da kısmen içerik 

değiştirmiştir. Başlarda “hasret” denildiğinde göçmenin ailesi ve sevdiklerinin 

sesine, yüzüne, memleketindeki evine, bahçesine, memleket kokan yemeklere, 

içini sızlatan türkülere hasreti bir bütün olarak düşünülürdü. En az ayda bir 

giden-gelen mektuplar bütün bu yaşanamayan ve özlem duyulan paylaşımlar 

için bir aktarım aracı olmuş, memlekette sadece muhtarlık veya mahalle/köy 

dükkânlarında olan telefonlar ile kısa bir süre sevdiklerinin sesini duyma ise 

mektupta yazılanların gerçekten doğruluğunu anlama, sevdiklerinin gerçekten 

iyi ve sağlıklı olup/olmadığını anlamak için âdeta mektupların güvenirlik testi 

olmuştur. Batı Avrupa’daki Türkler kitle iletişim araçlarının hızlı gelişimi ve 

yaygınlaşması ile sesine hasret duyulan sevdiklerine, 1990’larda artık her evde 

olma durumu hızla yaygınlaşan telefonlar ile daha rahat ulaşabilmişler ve göreli 

olarak telefon “sese hasret”e son vermiştir. 2000’li yıllardan itibaren ise uydu 

aracılığı ile izlenebilen Türkiye’nin televizyon kanalları memleket toprağına, 

insanına, şehirlerine, köylerine, düğünlerine, bayramlarına olan özlemi göreli 

olarak azaltmıştır. Ayrıca iki binli yılların ortasından itibaren yaygınlaşan Genel 

Ağ(İnternet) aracılığı ile -son yıllarda telefonlar aracılığı ile de yapılabilen- sesli 

ve görüntülü konuşma sayesinde de hasret kavramının içeriği daha da 

değişmiştir. Ülke ile bağları azalma riski olan ve 1. kuşağın ana vatandan ve 

onun geleneklerinden kopma endişesi taşıdıkları çocukları ve torunları (yani 

sonraki kuşaklar) için de Türkiye’nin televizyon kanalları geleneklerin, kültürün 

ve ana vatana ait şeylerin aktarımı için âdeta bir tür ulusötesi bağ işlevi 

görmüştür. Bunun günümüzde sosyal medya ile daha da güçlenerek devam 

ettirildiği söylenebilir.  

Medya kullanımı olarak Türkiye televizyon kanallarının takip edilmesi 

durumunu Hollanda’da yaşayan Türkler açısından ele aldığımız bu araştırmanın 

sonuçları da, Hollanda’daki Türklerin bir ulusötesi bağ olarak Türkiye 

televizyonlarını takip ettiklerini göstermiştir. Örneklem grubumuzda Türk 

televizyon kanallarını her gün sürekli takip edenler %76 gibi çok yüksek bir 
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orana, hiç takip etmeyenler ise %5 gibi çok düşük bir orana sahiptir. Bütün bu 

sonuçlar bize Hollanda’da yaşayan ve artık 4. kuşağa ulaşan Türk göçmenler 

için Türkiye televizyon kanallarını izlemenin bir tür ulusötesi bağ işlevi 

gördüğünü göstermektedir. Bu ise ulusötesi bağ olarak medyanın önemini 

belirten Glick Schiller, Basch ve Blanc-Szanton’in (2006) çalışmalarını 

destekler niteliktedir. Araştırmamızın hipotezleri de olan Hollanda’da yaşayan 

Türklerin “Türk kimliği”ni ve “Hollanda kimliği”ni benimsemeleri ile medya 

kullanımı arasındaki ilişki incelendiğinde ise, Türk kimliğini benimseme ile 

Türk medyasını takip etme arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu, 

Hollanda medyasını takip etme ile negatif yönlü anlamlı ilişkili olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Hollanda kimliği ise Türk medyasını takip etme ile 

negatif yönlü anlamlı ilişkilidir ve bunlar H1 ve H2’yi örneklemimiz 

kapsamında doğrulamıştır. Ayrıca etnik kimlik ve ev sahibi toplumun kimliği 

arasındaki ilişki olduğunu iddia eden çalışmalarla benzer şekilde (Davis, 1999; 

Liu ve diğerleri, 2002; Verkuyten-Yildiz, 2007), araştırmamızda da Türk 

kimliği ile Hollandalı kimliği arasında negatif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur.  

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda ulusötesi bağ olarak Türkiye kanallarının 

izlenmesi durumunun, özellikle reklamlar aracılığı ile Türkiye’deki ekonomik 

işletmelere ve sağlık sektörüne müşteri olarak gelme düşüncesi ve davranışı, bu 

bağlamda da medya aracılığı ile yaratılan ulusötesi bağın, ekonomik bağa 

dönüşme kanalı incelenebilir. Böylece bir ulusötesi bağ aracının diğer ulusötesi 

bağları güçlendirip/güçlendirmediği bilgisine ilişkin veriler de sağlanabilir. 
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MİLLİ MİMARİ RÖNESANSI’NIN İZMİR’DEKİ 

YANSIMALARINDAN İKİ ÖRNEK: MİLLİ SİNEMA VE 

KÜTÜPHANE BİNALARI 

Heval ŞİMŞEK ÖZEL 

Özet: Türk ulusçuluğu idealleri içinde gelişen Milli Mimari Rönesansı, çıkış 

noktası Avrupa’daki seçmeci mimarlık anlayışı olmakla beraber, Selçuklu ve 

Osmanlı mimarisine yönelik bir derlemecilik yansıtır. Eğitimlerini 1908–1918 

yılları arasında tamamlamış olan genç Türk mimarları, 1908 yılından 1930’lara 

kadar süren Milli Mimari Rönesansı’nı öncelikle bir Türk “milli” üslubu olarak 

benimsemişlerdir. 

Söz konusu üslubun İzmir’deki karakteristik örneklerinden olan Milli Sinema ve 

Milli Kütüphane binaları hem yapıldığı dönemde hem de günümüzde İzmir’in 

kültür hayatında önemli bir yere sahip olmanın yanında kentin dokusu içindeki 

ayrıcalıklarını da sürdürmektedir. Bu çalışmada, adı geçen yapılar çizim ve 

fotoğraflar eşliğinde ayrıntılı olarak tanıtılacak, inşa edildikleri dönemin kültürel 

ortamındaki yerleri ve ideolojik simgesellikleri ortaya konacaktır. 

Anahtar kelimeler: İzmir, Osmanlı, mimarlık, milli kütüphane. 

Two Samples from the Reflections of the National Architecture Renaissance 

in İzmir: National Cinema and Library Buildings 

Abstract: National Architecture Renaissance that developed within the Turkish 

nationalism ideals, reflects a compilation of Seljukid and Ottoman architecture 

although its point of origin is the eclectic architectural manner in Europe. The 

young Turkish architects who had completed their education between the years 

1908-1918, interiorized the National Architecture Renaissance that had 

continued from 1908 to 1930’s, primarily as a Turkish “national” genre. 

National Cinema and the National Library buildings that are the characteristic 

samples of the genre at issue in İzmir, in addition to having a significant place in 

the cultural life of İzmir both at the time it was built and today, maintain their 

privilege in the urban fabric. In this study, the mentioned buildings will be 

identified detailly in company with drawings and photographs, their significance 

in the cultural environment and their ideologic figurativeness will be 

propounded. 

Key words: İzmir, Ottoman, architecture, national library. 

Giriş 

19. yüzyıl, Osmanlı devlet ve toplum yapısında büyük değişimlerin yaşandığı ve 

Avrupa etkilerinin pek çok alanda yoğunlaştığı bir dönemdir. 1839’da ilan 

edilen ve yüzyıla damgasını vuran Tanzimat Fermanı ile din, dil ayrımı 

olmaksızın ve etnik farklılık gözetmeksizin tüm Osmanlı tebaasına eşit hak ve 

yükümlülükler getirilmiş, mal, onur ve yaşam güvencesi verilmiş, devam eden 

düzenlemelerle “Batılılaşma” süreci hız kazanmıştır (Baysun, 1985, s. 1550; 
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Ortaylı, 1985, ss. 1545-1546; İnalcık, 2012, ss. 47-49, 99-102; Karal, 2012,    

ss. 113, 126-129). Bu süreçte; 1838 Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşması, 

1850’den itibaren özellikle demiryolları yapımında Avrupa devletlerine 

imtiyazlar verilmesi, 1854’te başlayan dış borçlanma süreci, 1856 Islahat 

Fermanı ile dış sermaye yatırımlarının serbest hale gelmesi, 1867’de yabancı 

uyruklulara Osmanlı İmparatorluğu'nda toprak sahibi olabilme hakkının 

tanınması ve 1881’de Duyun-ı Umumiye’nin kurulması (Kazgan, 1985, ss. 691-

719) Osmanlı ekonomisinin Avrupa sermayesinin kontrolü altına girmesine 

neden olmuştur (Noviçev, 1979, s. 14; Toprak, 1985, s. 669; Keyder, 1993, ss. 

44-45, 58-59, 63-65; Pamuk, 2001-2002, ss. 35-36, 38; Quartaert, 2012, ss. 731, 

735). 

Söz konusu dönemde yönetim biçimi ve ekonomik ilişkilerdeki değişimler, yeni 

bir altyapıya, yeni kurumlara ve kent merkezlerine ihtiyaç doğururken bu 

duruma koşut olarak eğitim, planlama, imar ve denetim sistemlerinde de 

yenileşmeye gidilmesini gerektirmiştir. Bu çerçeveden bakıldığında; çeşitli 

nezaretler, müdürlükler ve belediyelerin kurulduğu, nizamnamelerin çıkarıldığı, 

yeni eğitim kurumlarının açıldığı ve müfredatta değişiklikler yapıldığı, ulaşım, 

haberleşme ve finans ağlarının oluşturulduğu görülmektedir (Tekeli, 1985, ss. 

466-472; Çelik, 1998, ss. 42-46, 68-83; Kodaman, 1999, ss. 27, 91-92, 114-115, 

118, 133-135, 145; Tekeli, 1999, ss. 20-27; Seyitdanlıoğlu, 2010, ss. 1-11; 

Somel, 2010, ss. 41-44, 60-66, 76-79). Pek çok alanı kapsayan dönüşümlerin 

gereksindiği yeni bina tipleri, yeni mimari üsluplarla birlikte ithal edilmiştir 

denebilir. Mevcut yapı tiplerine ek olarak saraylar, kasırlar, köşkler, kışlalar, 

hükümet konakları, belediye binaları, gar binaları, postaneler, bankalar, iş 

hanları, oteller, apartmanlar, konutlar, elçilik binaları, özellikle cephe 

düzenlemelerinde, Barok, Rokoko, Neo-Klasik, Neo-Gotik, Art Nouveau gibi 

üslupların ve Oryantalist unsurların zaman zaman tek başlarına, zaman zaman 

eklektik yaklaşımla bir arada uygulandığı alanlar olmuşlardır. Söz konusu 

yenilik ve uygulamaların öncelikle hayata geçirildiği İstanbul kenti, 19. yüzyılın 

sonlarına gelindiğinde; özellikle Galata ile Pera bölgesinde inşa edilen okul, 

kilise, tiyatro, apartman, ticaret ve elçilik binaları ile Avrupa kenti görünümüne 

bürünürken, benzer gelişmelerin çok geçmeden İzmir’de de yaşandığı 

görülecektir (Aktüre, 1981, s. 97; Batur, 1985, ss. 1086-1088; Yavuz-Özkan, 

1985, ss. 1078-1079; Çelik, 1998, ss. 10-119).  

Milli Mimari Rönesansı: Gelişim, Üslup ve Özellikleri 

1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanıyla başlayan süreçte, çökmekte olan bir 

imparatorluğun ideolojik özlemlerini ve kültürel karmaşıklığını simgeleştiren 

yeni bir mimari üslup ortaya çıkmıştır. Bu üslup sonraki yıllarda Birinci Ulusal 

Mimarlık Dönemi olarak adlandırılmış olan Milli Mimari Rönesansı’dır. Temel 

fikri, Selçuklu ve klasik Osmanlı mimarisinden alınan dekoratif unsurlar ile 

yeni inşaat tekniklerini birleştirmek olan bu dönem mimarlığı, Cumhuriyet’in 
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ilanından sonra, 1930'lara kadar varlığını sürdürmüştür (Bozdoğan, 2002, s. 31; 

Yavuz, 1981, s. 6).   

19. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı birçok 

ulusun, başka ülkelerin topraklarına katılmaları ya da ulusal bağımsızlık 

düşüncelerinin pekişmesi nedeniyle, döneme hakim olan “Osmanlı Milleti” 

düşüncesinin yerine, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından “Türkçülük” 

düşüncesinin ön plana çıkarılması çabaları görülür. Bunda 1789’daki Fransız 

İhtilali’nden sonra Avrupa’da gelişen ulusçuluk hareketinin, Avrupa’daki 

oluşumlardan haberdar olan ya da orada eğitim görmüş aydınlar aracılığıyla 

imparatorluk topraklarına taşınması ve Ziya Gökalp’in “Türkçülük-Turancılık” 

etkinliklerinin de azımsanmayacak etkisi olmuştur (Yavuz, 1981, s. 9; Tunaya, 

1989, ss. 379-381; Berkes, 1973, ss. 354-357). 

Milli Mimari Rönesansı’nı hazırlayan önemli noktalardan biri 19. yüzyıl 

Osmanlı mimarisidir. Avrupalı ve gayrimüslim mimarların çalıştığı bu 

dönemde, o sırada Avrupa’da devam etmekte olan Neo-Klasik, Neo-Gotik, 

Neo-Barok üsluplardaki yapılar İstanbul siluetine hakim duruma gelmiştir. 

Mimarlık alanında seçmeci (eklektik) akımın etkin olduğu 20. yüzyılın ilk 

yıllarında, Avrupa mimarisinin tarihsel üsluplarının yanında Selçuklu ve 

Osmanlı mimarilerinin klasik biçimlerinden ve kimi zaman Arap ve Hint 

mimarilerinden alınan öğelerin de eklenmesiyle oluşan karmaşık bir üslup, 

Alexandre Vallaury ve August Jasmund gibi aynı zamanda hocalık da yapan 

yabancı mimarların uygulamalarında görülmektedir (Ödekan, 2008, s. 527; 

Çelik, 1998, ss. 119-123). 

Klasik dönemde Osmanlı mimarlarının yetiştiği geleneksel kurum olan Hassa 

Mimarlar Ocağı’nın 19. yüzyılın ilk yarısında kapatılmasının ardından, Osmanlı 

mimarlık ve mühendislik eğitimi Avrupai yönde bir modernleşme sürecine 

girmiş, Osman Hamdi Bey’in girişimiyle 1883 yılında kurulan Sanayi-i Nefise 

Mekteb-i Âlîsi’nde ve 1884 yılında kurulan Hendese-i Mülkiye Mektebi’nde 

mimari dersleri verilmeye başlanmıştır. 1908 Meşrutiyeti’yle birlikte Sanayi-i 

Nefise Mektebi’nde önemli yeni girişimler ve kadro değişikliklerinin 

yapılmasının ardından, Milli Mimari Rönesansı Jön Türk döneminin resmi 

üslubu haline gelmiştir. Bu değişikliklerden belki de en önemlisi, o güne kadar 

Avrupalıların, Levantenlerin, Ermenilerin ve Rumların tekelinde olan mimarlık 

alanında Türk-Müslüman sanatçı ve mimarların varlık göstermeleri olmuştur. 

Eğitimlerini 1908-1918 yılları arasında tamamlamış olan genç Türk mimarları, 

Milli Mimari Rönesansı’nı öncelikle bir Türk “milli” üslubu olarak 

benimsemişlerdir. Bu kuşağın önde gelen temsilcileri Kemalettin Bey ve Vedat 

Bey’in yanı sıra verimli mimarlarından bazıları 1909 mezunu Tahsin Sermet, 

1913 mezunu Necmettin Emre, 1914 mezunu Arif Hikmet Koyunoğlu ve 1918 

mezunu Sedad Çetintaş olarak sayılabilir. 
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Türk Ulusçuluğu idealleri içinde gelişen ideolojik ortamın bir sonucu olarak 

kendini gösteren I. Ulusal Mimarlık Akımı, çıkış noktası Avrupa’daki seçmeci 

mimarlık anlayışı olmakla beraber, Selçuklu ve Osmanlı mimarisine yönelik bir 

derlemecilik yansıtır.  

Dönemin en önemli özelliklerinden biri, cephe tasarımının birinci planda 

gelmesidir. “Hepsinde ana ilke, cephelerin ayrıntılarına kadar düşünülerek 

çözülmesidir. Yerleşme ve planın gerekli işleve göre çözümü cephelerden sonra 

gelmektedir” (Sözen, 1984, s. 31). Yapıların ön cephelerinde simetri esas 

alınmıştır. Bu simetriyi vurgulamak amacıyla orta doğrultu ve köşelerdeki 

bölümler, yapının yüzeyinden taşkın, kapalı cumbalar ya da köşe kuleleri 

biçiminde düzenlenmiştir. Yıldırım Yavuz bu konuda; “... arsa elverdiği oranda 

yapıların orta doğrultusuna göre bakışık bir biçimde planlanmasına çalışılmış, 

ana girişler genellikle bakışım doğrultusunda yerleştirilmiş...” (Yavuz, 1981,    

s. 70) demektedir.  

Yapıların dıştan algılanabilen yüzleri, tarihi bir görünüm vermek amacıyla, 

kullanılan yapı sistemi çağdaş da olsa, ya kesme taşla kaplanmış ya da sıva 

üzerine yapılan derzlerle kesme taş izlenimi verilmiştir. Dini işlevli yapıların 

dışında kalan tüm bina türlerinin özellikle algılanabilen yüzleri, sürekli silmeler 

veya taş kuşaklarla yatay bölümlere ayrılmış, her bölüm kendi içinde bir bütün 

olarak düzenlenmiş, her katta değişik pencere biçimleri kullanılmıştır. Bunun 

yanı sıra zaman zaman belirli bir düşey düzenlemenin tüm yapı boyunca 

yinelenmesi, yapılara hareketli bir düzen kazandırmıştır. 19. yüzyıl seçmeci Batı 

mimarisinde de geçerli olan bu yaklaşım, özünde Batı’dan kaynaklanmış olan 

ulusal Türk mimarisine ana çizgileriyle aktarılmış, Osmanlı unsurları da 

kullanılarak yapıların ulusal mimarlık anlayışına uymaları için çaba 

harcanmıştır (Sözen ve Tapan, 1973, s. 105; Yavuz, 1981, s. 70; Sözen, 1984,     

ss. 30-31).  

Yapıların cephe düzenlemelerinde görülen Batı etkilerine karşılık, yüzey 

düzenlemelerinde kullanılan öğelerin daha çok Osmanlı mimarisinin klasik 

dönemleri olan 15. ve 16. yüzyıl örneklerinden seçilmesine özen gösterilmiştir 

(Yavuz, 1981, s. 71). Dönem yapılarındaki kubbe kullanımı da dikkati çeken bir 

özelliktir. Bu kubbelerin çoğu birer “yalancı kubbe” olup, yapısal değer 

taşımamaktadırlar. İnci Aslanoğlu kubbe kullanımı konusunda “Köşe arsalarına 

yerleştirilen yapılarda köşeler ya yuvarlatılmış, ya da üstünde kubbesi ile ve çok 

köşeli kesitiyle kule görünümü almışlardır… Yapıda birden fazla köşe 

dönülüyorsa her köşe ayrı bir kubbe ile belirtilmiştir” demektedir. Ayrıca 

yapıların giriş kapılarının Osmanlı taç kapılarıyla benzerliğine de dikkat 

çekmektedir (Sözen, 1984, s. 31; Aslanoğlu, 2001, s. 42). Kemerlerin de sıklıkla 

taşıyıcı olmaktan çıkıp, bezemeye yönelik kullanıldıkları görülmektedir.  
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Bu dönemde kullanılan bezemeler klasik Osmanlı bezeme motifleri olmuştur. 

Örneğin; klasik Yunan düzenleri Osmanlı mimarisine uyarlanarak, Dor, İyon ve 

Korint düzenleri yerine Konik, Elmasi ve Mücevheri olarak adlandırılan 

düzenler kullanılmıştır. Özellikle ana girişlerde mermer sütunlar, çini panolar ve 

madeni bezeme yoğun olarak kullanılmıştır. Mermer sütunların başlıkları 

çoğunlukla mukarnaslı ya da baklavalıdır. Çinilerde ise, 16. yüzyılın stilize 

bitkisel motifleri ve kufi yazılı şeritler kullanılmıştır (Sözen, 1984, s. 30).  

Bu dönemde Batı’daki gelişmelerle doğru orantılı olarak, yeni yapı teknikleri ve 

malzemeleri kullanılmaya başlanmıştır. Betonarme iskelet taşıyıcı sistemleri ve 

metal aksamların kullanım alanlarının genişlemesi gibi gelişmeler 

görülmektedir. Betonarme iskelet sistemi ya tek başına ya da kagir yapı tarzıyla 

beraber kullanılmıştır. Ayrıca bu dönemde kagir yapıların inşasına da devam 

edilmektedir.  

İzmir Milli Sinema ve Kütüphane Binaları: Konum ve Tarihçe 

Milli Sinema binası İzmir’in Konak İlçesi’nde, Nadir Nadi Caddesi üzerinde yer 

alan, tapunun 24C III pafta, 179 ada, 56 parselinde, Milli Kütüphane binası ise 

aynı cadde üzerinde 24C III pafta,179 ada, 1 parselinde kayıtlı bulunmaktadır. 

Yapıların bulunduğu alan, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu’nun 30. 1. 2002 tarih ve 9728 sayılı kararıyla belirlenen 

Kemeraltı Kentsel Sit Alanı+3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer 

almaktadır (İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü Arşivi). Birbirine bitişik konumlanmış olan yapıların önünde Nadir 

Nadi Caddesi, arkasında Birinci Beyler Sokağı bulunmaktadır. Kütüphane 

binasının yan cephesi ise Hastane Caddesi’ne bakmaktadır.   

Milli Kütüphane kurma düşüncesinin arkasında İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 

1911 yılında Selanik’te toplanan 4. genel kongresinde alınmış olan, vilayetlerde 

bir “kütüphane-i milli” kurulmasını özendirici kararlar yer almaktadır. 

Vilayetlerdeki İttihat ve Terakki kulüpleri, söz konusu kongrede hazırlanan 

“Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Nizamnamesi”nin bazı maddelerince, 

İstanbul’da ve vilayetlerde basılan bütün kitap, gazete ve haritaları toplayıp 

cemiyet üyelerinin, dolayısıyla halkın yararına sunmakla görevlendirilmiştir 

(Huyugüzel, 1997, s. 9). 1917’de İstanbul’da toplanan genel kongrede ise milli 

bir müzenin yanı sıra bir milli eserler kütüphanesi kurma görevi İttihat ve 

Terakki Fırkası’nın esas amaçları arasında yer almıştır (Tunaya, 1989, s. 157). 

1911 yılında İzmir’de başlayan Milli Kütüphane kurma girişiminin başında ise, 

İttihat ve Terakki Cemiyeti İzmir şubesi “heyet-i merkeziye” üyesi ve Hizmet 

gazetesinin sahibi Kadızade İbrahim Refik bulunmaktadır. İbrahim Bey İttihat 

ve Terakki’nin genel sekreteri olan Talat Muşkara’ya başvurmuş, onun 

yardımıyla bir heyet oluşturulmuş ancak heyetin kütüphaneye yardım 

toplayabilmek için yaptığı çalışmalardan beklenen gelir sağlanamadığından 
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İbrahim Refik Bey’in çekilmesiyle heyet dağılmıştır (Huyugüzel, 1997, s. 10). 

Talat Bey’in isteği ile Mehmet Celal (Saygun) tarafından kurulan yeni heyet de 

yardım toplama çalışmalarından istediği sonucu alamayınca, kütüphanenin 

kendi kendisini finanse edebilmesi için farklı bir yol denenmiş, 1912 Nisanı’nda 

Beyler Sokağı’nda Salepçioğlu konağı kiralanarak harem kısmı yine kira 

yoluyla İttihat ve Terakki Cemiyeti İzmir şube merkezine ve Cemiyet’in vilayet 

kulübüne verilmiş, selamlık kısmı ise kütüphane olarak düzenlenmiştir (Şinasi, 

1912). 

Milli Kütüphane Encümeni’nin kütüphaneyi yaşatmak ve kendine özel daha 

büyük bir bina inşa ettirebilmek için konağın bahçesine tiyatro oyunlarının da 

sahnelenebileceği bir sinema binası yaptırması ve buradan sağlanan geliri 

kitaplık için kullanması ilginç bir uygulamadır. Heyet bu amaçla çalışmalara 

başlayarak İzmir zenginlerinin yardımlarını sağlamış, aynı zamanda büyük bir 

borcun altına girmiş ve sinemayı yaptırıp, faaliyete geçirmiştir. Ahşap bir bina 

olan Kütüphane-i Milli Sineması 1913 yılının ilk aylarında tamamlanmıştır 

(Huyugüzel, 1997, s. 13). Heyet borcunu ödedikten sonra sinema gelirinin 

%50’sini kütüphaneye, geri kalanını da fakir çocukların eğitim masraflarına ve 

Şehir Kulübü’nün idaresindeki terzihaneye ayırmış ve bu yazının konusunu 

oluşturan binaların yapımıyla ilgili çalışmalarını sürdürmüştür.  

Dönemin İzmir Valisi Rahmi (Aslan) Bey, sinema ve kütüphane binaları için 

Bahri Baba Parkı’nın Devlet Hastanesi’ne bakan bölümünde ve bugünkü Milli 

Kütüphane ve Devlet Opera ve Balesi binalarının bulunduğu yerde yeni arsalar 

sağlamıştır. Söz konusu arsalar üzerinde kütüphane ve sinema binalarının yanı 

sıra yine kütüphaneye gelir sağlaması amacıyla bir patinaj ve eğlence tesisinin 

temelleri mimar Tahsin Sermet’in hazırladığı planlar doğrultusunda, kütüphane 

binası Bahri Baba Parkı arazisinde, eğlence tesisi bugünkü kütüphanenin 

yerinde, sinema binası ise kendi yerinde olacak şekilde 14 Mayıs 1915’te 

atılmıştır. Yapıların inşaatı, I. Dünya Savaşı’nın zor koşulları nedeniyle oldukça 

ağır bir tempoda ilerlemiş ve Yunan işgali sürecinde yarım kalmıştır (Atay, 

1993, s. 30). Söz konusu dönemde Yunan işgal kuvvetlerinin baskısıyla, adı 

“İslam Kütüphanesi” olarak değiştirilmek istenen kütüphanenin ve sinemanın 

inşası 9 Eylül 1922’de İzmir’in işgalden kurtulmasının ardından hız kazanmıştır 

(Ülker, 1986, ss. 8-9). 

1925 yılında yönetime gelen yeni heyet sinemanın yapımını tamamlayabilmek 

için girişimlerde bulunmuş, valilik ve belediyenin yardımlarının yanı sıra İpek 

Film Limited Şirketi’yle bir anlaşma imzalayarak sinemanın belli bir süre 

işletilmesi karşılığında inşaatın bu şirket tarafından tamamlanmasını sağlamıştır. 

Sinema binası 1926 yılında tamamlanmış, İpekçi Kardeşler işletme hakkını 

aldıktan sonra “Elhamra Sineması” adıyla hizmet vermeye başlamış ve “…o 

dönemdeki çoğu salonun yaptığı gibi zaman zaman başka etkinliklere de sahne 

olmuştur… konforlu ve görkemli salonu batı ve klasik Türk müziği 
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konserlerinin, opera, operet, tiyatro gibi sanat etkinliklerinin de en önemli 

merkezi olmasını sağlamıştır. Ancak, en büyük ününü, her zaman anımsandığı 

gibi “sinema” olarak yapmıştır” (Makal, 1999, s. 113). 

Kütüphane binası ise daha önce planlanan arsa belediye tarafından yeşil alana 

çevrilince, patinaj ve eğlence tesisinin inşası için ayrılmış olan bugünkü yerinde 

yapımı tamamlanarak Cumhuriyet’in onuncu yılı kutlamaları çerçevesinde 

düzenlenen törenlerden biriyle, 30 Ekim 1933’te açılmıştır. Kütüphanenin 

kurulduğu günden beri kullandığı “Milli” unvanı ise, 23. 09. 1939 tarihinde 

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı tarafından 

onanmıştır (Gürlek, 2001, s. 118). 

15 Şubat 1978’de kurulan Milli Kütüphane Vakfı, Milli Kütüphane Derneği’nin 

tüm mallarını devralmış, dolayısıyla kütüphane ile birlikte sinema salonu da 

vakfın malı olmuştur. 1978 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kiralanan ve 

aynı yıl bakanlık tarafından yaptırılan restorasyonun ardından İzmir Devlet 

Opera ve Balesi sahnesi olarak kullanılmaya başlanan sinema binası, bugün de 

aynı işlevi sürdürmektedir. 

    

            

            

Sinema Binasının Mimari Tanıtımı 

Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olan sinema binası, bir giriş katı ve 

bir asma kattan meydana gelmektedir (Çizim 1).Yapının güney cephesine, eş 

yükseklikteki Milli Kütüphane Binası, kuzey cephesine ise asma kat seviyesine 

kadar yükselen fuaye bitişik olarak konumlanmışlardır (Resim 3,4).  

Resim 1. Sinema binası, restorasyon 

(İzmir Kent Müzesi ve Arşivi) 

 

Resim 2. Sinema binası, restorasyon 

(İzmir Kent Müzesi ve Arşivi) 
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Çizim 1. Milli Sinema binası, giriş kat planı (Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü arşivi, 1978) 

 

 

Batı cephe eksende iki mermer basamakla ulaşılan, iki paye ve içlerine 

gömülmüş birer mermer sütuna atılan sivri kemerlerle oluşturulmuş üçlü 

açıklıkta yer alan kapılarla yapıya giriş sağlanır. Her üçü de ahşap ve çift kanatlı 

olan kapıların açıldığı kuzey- güney doğrultusunda dikdörtgen planlı mekân, 

yapının giriş holünü teşkil eder (Çizim 2). Holün güney bölümünde, farklı 

zamanlarda sırasıyla vestiyer, gişe ve sahne müdürlüğü olarak kullanılmış ancak 

Resim 3. Milli Sinema ve Kütüphane, 

batı cephe (İzmir Kent Müzesi Arşivi) 
Resim 4. Milli Sinema binası, batı 

cephe (Şimşek Özel, 2013) 
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bugün kapalı olan kare planlı bir oda (Resim 5), kuzeyinde ise fuayeye açılan, 

geniş cam yüzeylere sahip ahşap çift kanatlı bir kapı yer alır (Resim 6). 

Mekânın zemininde yer alan döşemenin girişle eş genişlikte ve ona paralel olan 

bölümü mozaik bordürlerle enine dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış yine 

mozaik üç panodan oluşmaktadır (Resim 7). Düz sıvalı olan tavanda çeşitli 

formlarda aydınlatma öğeleri yer almaktadır. mekânın tümünde tavan eteğinde 

mukarnas şeridi biçiminde kartonpiyer kullanımı görülmekte, ayrıca tüm 

duvarları zeminden 1m. yükseklikte yer alan yine kartonpiyer bir silme 

dolaşmaktadır (Resim 5). Holün, girişin kuzeyinde kalan bölümünde batı 

duvarda dışarı açılan dikdörtgen, doğu duvarda simetriğinde ise salon ile hol 

arasındaki bölüme açılan yuvarlak kemerli birer pencere yer almaktadır. Giriş 

holü; doğu duvarında eksende yer alan ve ana girişle aynı özelliklere sahip 

ikinci bir üçlü kapı düzenlemesiyle bir ara bölüme açılır (Çizim 1, Resim 8, 9).  

     

 

Kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı ve giriş holüne paralel olarak 

konumlanmış olan bu mekânın kuzey ve güney ucunda üçer basamakla çıkılan 

bölümlerde, balkon katına çıkış merdivenleri yer almaktadır. Merdivenlerin 

doğusundaki birer kapının açıldığı birimlerden, hem locaların oluşturduğu yayın 

iki ucunda bulunan ikişer locaya birer kapıyla, hem de salona iki yanda dörder 

basamakla geçiş sağlanır (Çizim 1, Resim 9, 10). Balkon katına çıkan 

merdivenler iki kolludur ve bir sahanlığa sahiptir. Her iki merdivenin de altında 

küçük birer mekân bulunmaktadır. Geçmişte aksesuar deposu olarak kullanılmış 

olan bu mekânlar bugün kapalıdır. Yer döşemeleri ve aydınlatma öğeleri giriş 

holüyle aynı özelliklere sahip olan ara mekânın doğu duvarında eksende yer 

alan geniş ahşap bir kapı ve iki yanında bulunan loca kapılarıyla salona geçiş 

sağlanır (Çizim 1). 

Resim 5. Sinema binası, 

giriş holü, güney bölüm 
Resim 6. Sinema binası, 

giriş holü, kuzeydeki kapı 
Resim 7. Sinema binası, 

giriş holü, zemin döşemesi 
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Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı, beşik tonoz biçimli asma bir tavana 

sahip olan salonun batısında yarım daire plan çerçevesinde sıralanmış zeminden 

yüksekte on adet loca, doğusunda ise sahne ve orkestra çukuru yer alır (Çizim 

1). Ön kısımda iki yanda yer alan dörder basamaklı merdivenlerle çıkılan 

sahnenin salondan görünen kısmı sepet kulbu kemer biçiminde, alınlığı tümüyle 

bezemelidir. Salonu örten asma tavanı, enine eşit aralıklarla baştanbaşa saran 

şeritler tavan yüzeyinden hafif bir çıkıntı yapmakta ve sonlandıkları noktada 

tavan eteğini kuzey ve güney duvarlarda boydan boya kuşatan diğer bir bezeme 

şeridiyle birleşmektedirler. Böylelikle hem her iki yan duvardaki şeritler hem de 

tavan dört eşit parçaya bölünür. Tavan eteği boyunca uzanan şeritlerin üzerinde 

ise, tavan yüzeyinde yer alan şeritlerle birleşme noktalarının aralarında kalan 

kısımların tam ortasına gelecek şekilde konumlanmış birer tepelik 

bulunmaktadır (Resim 11, 12). 

 

 

Resim 8. Sinema binası, 

holden ara bölüme 

açılan kapılar 

Resim 9. Sinema binası, 

ara mekân 
Resim 10. Sinema binası, 

balkon katına çıkan 

merdivenler 
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Tavan eteğinde yer alan şeridin hemen altından, duvardan 20-25 cm. çıkıntı 

meydana getiren kartonpiyer çıkma salonun duvarlarını iki yandan süsler. Bu 

çıkmanın, sahne önünden balkonun meydana getirdiği çıkıntının bittiği noktaya 

kadarki bölümü, eşit aralıklarla yerleştirilmiş üç konsol üzerine oturur. Bu 

konsolları duvar boyunca devam eden bezemeli kartonpiyer bir şerit birbirine 

bağlamaktadır. Balkon sınırları içinde kalan bölümde ise konsol 

kullanılmamıştır. Her iki duvarda da alçı bordürlerle boyuna dikdörtgen 

çerçeveler içine alınmış olan bölümlerin sahne ile balkon arasında kalan ikişer 

tanesinde teğetli sivri kemer biçiminde çerçeveler içine yerleştirilmiş, gösteri 

sanatlarından sahneler içeren ve ressam Naci Kalmukov tarafından yapılmış 

olan toplam dört adet yağlıboya duvar resmi yer almaktadır. Kuzey duvardaki 

resimlerin altında yer alan birer çift kanatlı kapıyla fuaye bölümüne 

geçilmektedir (Resim 13, 14).  

    

 

Resim 11. Sinema binası, giriş kat localar, 

balkon ve tavan genel görünüm 
Resim 12. Sinema binası, 

salon, tavanda ve eteğinde yer 

alan bezeme şeritleri 

Resim 13. Sinema binası, salon, güney 

duvar 
Resim 14. Sinema binası, salon, kuzey 

duvar 
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Giriş katından iki yönden merdivenlerle ulaşılan asma kat küçük bir fuaye ve 

salonda yer alan balkon kısmından oluşmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda 

dikdörtgen planlı fuaye bölümü batı duvarında yer alan ve birbirlerine bitişik 

olarak konumlanmış üç pencereyle dışarı açılır. Fuayenin kuzeyinde ve 

güneyinde yer alan birbirine simetrik olarak konumlanmış iki kare planlı odadan 

kuzeydeki kumanda merkezine çıkışı sağlayan bölümü ve döner merdiveni 

içermekte, güneydeki ise gösteri aralarında özel konukları ağırlamak için 

kullanılmaktadır. Bu mekânların da batı duvarlarında birer pencere yer 

almaktadır. Kumanda merkezine çıkıldığında küçük bir holle karşılaşılır. Bu 

hole bakan dört küçük mekân teknik konularla ilgili olup, salona bakan birer 

pencereye sahiptir. Zemin döşemesinde, giriş holündekilerle aynı özelliklere 

sahip mozaik panolar yer alan fuayenin, doğusunda eksende yer alan ahşap bir 

kapı ve onun iki yanında hafifçe yuvarlatılmış bir yay oluşturacak şekilde 

konumlanmış olan locaların yine ahşap kapılarıyla salona geçiş sağlanır. Ayrıca 

locaların oluşturduğu yayın etrafını dolaşan dar koridor da iki uçta salona 

bağlanmaktadır (Resim 15, 16). 

                  

 

Balkon, iki ucu salon yan duvarlarının ortasına kadar uzanan yarım daire planlı 

olup, korkuluğu kartonpiyer bordürle çerçevelenmiştir. Salona bakan yüzünde 

ise rozet biçiminde dışa taşkın bezemeler yer almaktadır (Resim 17). Balkon 

girişinin hemen üstünde kumanda merkezi yer almaktadır. Bu mekân beş 

cepheye sahip bir çıkma şeklinde olup derinliği girişle aynı, genişliği ise girişi 

ve iki yanından ikişer locayı kapsayacak ölçüdedir. Balkonun zemini de parke 

döşelidir ve kademelendirilmiştir. 

Resim 15. Sinema binası, asma kat, 

fuaye 
Resim 16. Sinema binası, asma kat, 

localara ve balkona geçiş 
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Sinema binasının kuzey cephesine bitişik olarak konumlanmış olan ve ana girişi 

batı cephede yer alan fuaye mekânı, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı 

ve yapıyla eş uzunlukta, zeminden yüksekliği ise asma kat seviyesindedir. 

Salonda sahnenin başladığı hizada fuayenin doğu bölümü kuzey-güney yönünde 

bir duvarla bölüntüye uğramaktadır. Duvarın ekseninde yer alan kapı 

aracılığıyla sahne arkasının ve orkestra çukurunun da açıldığı birime ulaşılır 

(Çizim 1).   

Fuayenin kuzey ve güney duvarlarında, karşılıklı olarak birbirlerine simetrik 

biçimde yerleştirilmiş dörder gömme sütun her iki duvarı da yüzeysel ve 

dekoratif amaçlı beş eşit bölüme ayırmaktadır. Güney duvarda bu bölümlerden 

batıdan ilkinde giriş holüne ve son ikisinde salona açılan birer kapı yer alır. 

Diğer iki bölüm ise alçı birer çerçeve ile süslenmiştir. Kuzey duvarda ise ilk ve 

son bölümler düz badanalı olup, ikinci ve üçüncü bölümler güney duvardakiler 

gibi birer alçı çerçeve ile bezelidir. İkincinin önünden tuvaletlere inen merdiven 

başlamaktadır. Fuayenin zemin döşemesinin büyük bölümünü mozaik panolar 

ve kaplamalar oluşturmaktadır (Resim 18).  

Yapının güney cephesine Milli Kütüphane binası, kuzey cephesine ise fuaye 

bitişik olduğundan tümüyle izlenebilen cepheler batı (ön) cephe ve doğu (arka) 

cephelerdir. Yapı kırma çatıyla örtülü olup biri büyük, diğeri küçük iki yalancı 

kubbeye sahiptir. Büyük olan kubbe, iç mekânda yer alan giriş koridorlarının 

hizasında yer almakta, batı cepheye bakıldığında ise girişin bulunduğu orta 

bölümün genişliğinde görünmekte ve girişle aynı dikey eksende bulunmaktadır. 

Dıştan dilimli olan kubbe, yuvarlak bir kasnağa sahiptir (Resim 19). Küçük 

kubbe ise iç mekânda salonun üzerinde yar almakta, her iki kubbe de içten 

algılanamamaktadır. 

Resim 17. Sinema binası, asma kat 

kuzeydoğu köşeden balkon ve salonun 

görünümü 

Resim 18. Sinema binası, fuaye 
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Sinema binasının batı cephesi aynı zamanda girişi de barındırdığından en yoğun 

biçimde bezenmiş ve en hareketli cephedir. Girişin bulunduğu bir orta bölüm ve 

iki yanına simetrik olarak konumlanmış birer yan bölümden oluşmaktadır. 

Cephede asma kat seviyesinde, girişin üstünde yer alan ahşap saçakla 

enlemesine bir bölüntü sağlanmış olup, saçağın üstünde kalan bölümde üst 

yarısı büyük bir teğetli sivri kemerin içine yerleştirilmiş üçlü pencere 

düzenlemesi bulunmaktadır (Resim 20). Giriş bölümü iki yandan yukarıya 

doğru kademelenerek, içteki kemere paralel dik hatlarla daralmakta, böylelikle 

bir kalkan duvarı oluşmakta ve üçgen bir tepelikle son bulmaktadır. Tepeliğin 

duvara oturan kısmı ve zemini bezemelidir. Bu bölümün hemen arkasında 

kubbe yer alır. Benzer bir kademelenme ve tepelik, kubbenin sağında ve 

solunda da bulunmaktadır. Ancak, bu kademelenme sadece ön cepheye bakan 

tarafta olup, diğer taraflar düzdür ve çatıya oturmaktadır. Üç yönde bulunan bu 

kademelenmelerin aralarında oluşan alanlarda Türk üçgenleri yer almaktadır 

(Resim 19). 

       

 

Resim 19. Sinema binası, çatı ve 

kubbeler 
Resim 20. Sinema binası, batı cephe 

Resim 21. Sinema binası, batı cephe, 

giriş 
Resim 22. Sinema binası, batı cephe, 

giriş, detay 
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Ana giriş batı cephenin ekseninde, iki payeye ve bu payelere gömülmüş 

yuvarlak gövdeli birer sütuna atılan sivri kemerlerle oluşturulmuş, böylelikle 

üçlü bir giriş düzenlemesi elde edilmiştir. Kemerler, kemerlerin duvara 

oturduğu kısımlar zemine kadar ve sütunların kaide, gövde ve başlıkları beyaz 

mermerdendir. Sütunların kaideleri kare kesitli ve sade, sütun başlıkları ise 

bezemelidir. Ayrıca sütun gövdelerinin kaide ve başlıkla birleştikleri kısımlarda 

birer madeni bilezik yer almaktadır. Sütunların arasında yer alan kapıların üçü 

de ahşap ve çift kanatlı olup üst kısımları oyma kafesli ve camlıdır (Resim 21). 

Kapıların üzerindeki kemer boşlukları ahşap kare kafesli ve camlı olup, 

kapılarla birleştikleri bölümlerde birer silme yer alır. Bu silmelerin üzerinde yer 

alan kitabelik kısımları boştur. 

Girişin üstünde yer alan saçağın hemen altında, mermerden içbükey bir saçak 

altı silmesi yer almaktadır. Enine uzanan bu küçük silme bezemeli olup, giriş 

genişliğince sürmekte, girişin kemer köşeliklerini de birbirine bağlamaktadır. 

Silmeyle kemerler arasında kalan alanın tümü çini plakalarla kaplıdır. Dışa 

taşkın ve az eğimli olan saçağın alt kısmı kafes tavanlı, üst kısmı sac kaplamadır 

(Resim 22). Cephenin orta bölümünün saçağın üstünde kalan kısmında yer alan 

ve balkon katındaki küçük fuayeye açılan üçlü pencere düzenlemesinde, enine 

bir bölünme söz konusudur. Bu bölünme, birbirine bitişik üç dikdörtgen 

pencerenin düz atkılarıyla sağlanmıştır. Hem atkılar, hem de pencerelerin 

söveleri mermerdir. Atkıların üst kısmında ise sövelere oturan kemerlerin 

oluşturduğu, alttakilerin devamı gibi görünen bir düzenleme görülmektedir. 

Kemerler de mermerden olup köşelikleri tümüyle çini plakalarla kaplıdır. 

Yuvarlak olan ve içlerinde birer pencere yer alan üç kemerden ortadaki iki 

yandakilere göre daha yüksektir. Bu pencereler, kumanda merkezi katında yer 

alan küçük hole açılmaktadır. Pencerelerin tümü ahşap renginde boyanmış 

madendendir. Bu düzenleme içerisinde, her üç pencerenin de etek kısımlarında 

taştan birer korkuluk levhası yer almakta, her birine oyulmuş üçer adet sekiz 

kollu yıldız bulunmaktadır. Orta bölümün iki yanında simetrik olarak yer alan 

yan bölümler, ortadaki kademelenmenin başladığı seviyeye kadar 

yükselmektedir. Burada, orta bölümdeki saçağın alt seviyesi hizasında birer 

dikdörtgen pencere, saçak hizasında birer çini kaplama pano, saçak üstündeki 

pencerelerin hizasında ise sivri kemerli birer pencere yer almaktadır (Resim 20). 

Pencerelerin kemer köşelikleri, üst kısımlarında yer alan silmeye kadar çini 

plakalarla kaplanmıştır. Her iki yanda da silmeler mukarnas bezemelidir (Resim 

23). Yan bölümlerin kuzeybatı ve güneybatı köşelerinde, dört cephesinde de 

birer sivri kemerli kör niş bulunan yukarı taşkın kısımlar yer almaktadır. 

Bunların üzerlerinde ise dört tarafında da saçaklar yer alan birer kubbecik 

vardır. Kubbecikler ve saçaklar sac kaplamadır, saçakların altı bezemelidir. Yan 

bölümlerin, yukarı taşan bu kısımlarla orta bölüm arasında yer alan ve çatıyla 

birleştiği kısımlarda saçak altı silmesi yer almaktadır. 
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Fuayenin batı cephesinde, neredeyse cepheyle eş genişlikte bir basık yayvan 

kemer içine yerleştirilmiş üç bölümlü giriş düzenlemesi, ortadakinde giriş kapısı 

yer almaktadır. Girişin üzerinde dışa taşkın ve sac kaplama bir saçak, onun 

üzerinde ise kesik üçgen biçiminde bir alınlık yer almaktadır (Resim 24). Fuaye 

de kırma çatıyla örtülüdür. 

Batı cephenin tümü, 1 m civarında bir yüksekliğe kadar mermer kaplamalıdır. 

Geri kalan kısmı sıvalı olup kesme taştan yapılmış izlenimi verecek şekilde sıva 

üzerine derz çizgileri çizilmiştir. Doğu (arka) cephe tamamen düz sıvalı olup, 

fuayenin doğusundaki mekândan dışarı açılan kapı örülerek kapatılmıştır. 

Kuzey cephede ise fuayenin kapladığı alanın dışında kalan bölüm tümüyle 

sıvasız olduğundan yapının inşasında kullanılan malzeme bu duvarda net olarak 

görülebilmektedir (Resim 25).  

 

 

 

 

 

 

Resim 23. Sinem binası, 

batı cephe, detay 
Resim 24. Sinema binası, fuaye girişi 
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Yapının güney cephesine Milli Kütüphane binası bitişik olmakla beraber, bu 

yapı sinemaya göre daha içerden başladığı için cephenin bir kısmı 

izlenebilmektedir. Bu kısım daha çok Milli Kütüphane binasının bir parçası gibi 

durmaktadır. Cephede, kayıtlara sebil olarak geçmiş fakat bugün herhangi bir 

kullanımı olmayan, dışa taşkın, saçaklı, kör kemerli, yoğun bezemeli ve 

mermerden bir bölüm yer almaktadır (Resim 26). Ön cephede yer alan mermer 

kaplama ve sıva üzerine kesme taş görüntüsü, bu cephede de devam etmektedir.  

Yapıda moloz taş, tuğla, kiremit, kartonpiyer, alçı, ahşap, maden, cam, mermer, 

çini, sac ve kurşun malzeme ve almaşık teknik, kaplama, mozaik ve oyma 

teknikleri kullanılmıştır. Yığma olan yapının inşa malzemesi moloz taş ve 

tuğladır. Duvarlar bu iki malzemeden almaşık olarak örülmüşlerdir (Resim 25). 

Hem sinemanın, hem fuayenin üzeri kiremit kırma çatıyla örtülmüştür (Resim 

19, 25). Yapıda en çok kullanılan malzemelerden biri alçıdır. Bu malzeme 

yalnızca iç mekânda ve bezemeye yönelik kullanılmıştır. Sinemanın giriş 

holünde duvarlarda yer alan silme ve tavan eteğindeki bezemeli şeritler, ara 

bölümde duvarlarda görülen çerçeveler, salonda balkon ve loca korkuluklarını 

çevreleyen bordürler, duvarlarda yer alan silmeler, bölüntüleri belirten 

çerçeveler, duvarlardaki resimlerin çerçeveleri, tavan eteğinde yer alan çıkmalar 

ve konsollar tümüyle alçı malzemedendir. Fuayenin duvarlarındaki bölüntüyü 

sağlayan gömme sütunlar ve bölümlerdeki çerçevelerde de alçı kullanımı 

görülür (Resim 5-18).  

Ahşap da çok kullanılmış olan bir malzemedir. Yapıda yer alan tüm kapılar ve 

mobilyalar, merdivenlerin küpeşteleri, ön cephede yer alan saçak ahşaptır. 

Salonun ve balkonun zemini ahşap parke döşelidir. Maden; kapı kollarında, 

merdiven korkuluklarında ve tüm aydınlatma elemanlarında kullanılmıştır. 

Resim 25. Sinema binası, kuzey cephe Resim 26. Sinema binası, 

güney cephe, sebil 
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Ayrıca pencere şebekeleri de ahşap görünümünde olmakla birlikte madenden 

yapılmışlardır. Cam, kapılardan bir kısmının bazı bölümlerinde kullanılmıştır. 

Mermer ise yalnızca ön cephede ve kaplama olarak güney cephenin bir 

bölümünde kullanılmıştır. Ön cephedeki giriş düzenlemesinde yer alan iki 

basamak, sütunlar ve kemerler mermerdir. Üçlü pencere düzenlemesindeki 

söveler, atkılar ve kemerlerle, iki yan bölümde yer alan birer pencerenin de 

kemerleri mermerdendir. Ayrıca cephe boyunca zenimden 1 m. yüksekliğe 

kadar olan kısım mermer kaplamadır ve güney cephede de devam etmektedir 

(Resim 20-23). Çini kullanımı da sadece ön cephede görülmekte olup, tüm kapı 

ve pencerelerin kemer köşelikleri çini plakalarla kaplanmıştır. Ayrıca cephenin 

iki yan bölümünde dikey olarak konumlanmış pencerelerin aralarında da çini 

kaplama birer pano yer almaktadır (Resim 20-23). Mozaik tekniğiyle yapılmış 

panolar fuayede, sinemanın giriş holü, ara bölümü ve balkon katının fuayesinde 

zeminin döşemesinde kullanılmıştır (Resim 7, 15, 18). Sinemanın ve fuayenin 

girişlerinin üzerinde yer alan saçakların üzerleri sacla, kubbelerin üzerleri ise 

kurşunla kaplanmıştır.  

Yapıda bitkisel ve geometrik desenli, suni taş, çini, maden, ahşap, mermer, alçı, 

mozaik ve kalemişi bezemeler görülmektedir. Suni taş bezemeyle sadece ön 

cephede karşılaşılmaktadır. Cephenin orta bölümünün üst seviyesinde kalkan 

duvarı ve tepelikte yer alan bitkisel bezemeler, tepeliğin duvara oturduğu 

kısımda, kubbe kasnağının eteğinde ve cephenin yan bölümlerinde yer alan 

kubbeciklerin saçaklarının altında bulunan baklavalı bezeme şeritleri suni taş 

malzemedendir. Bu guruptaki bitkisel bezemeler kıvrık dal ve rumi 

motiflerinden oluşmaktadır (Resim 27, 28).  

    

 Resim 27. Sinema binası, batı cephe, 

bezeme detay 
Resim 28. Sinema binası, batı cephe, 

bezeme detay 
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Çini de sadece ön cephede, kapı ve pencerelerin kemer köşeliklerinde görülür. 

Çinilerde, firuze zemin üzerine ağırlıklı olarak kırmızı, yer yer sarının 

kullanıldığı Palmet, rumi, kıvrık dal ve filiz motiflerinden oluşan 

kompozisyonlar yer almaktadır. Kıvrık dallarda koyu mavi kullanılmıştır 

(Resim 29, 30). Maden, bezeme malzemesi olarak yapının her mekânında yer 

alan aydınlatma öğelerinde görülmektedir. Çoğunlukla oyma ve ajur tekniğinde 

yapılmış bu avize, sarkıt ve aplik türündeki öğelerde madenin yanı sıra yer yer 

cam malzeme de kullanılmıştır.  

    

 

Ön cephede üçlü girişteki ahşap kapıların camlı olan bölümleri kafes oyma 

tekniğinde bezenmiştir. Çift kanatlı olan bu kapıların her iki kanadında da oyma 

olan kısımların altında kabara benzeri ahşap birer bezeme öğesi yer almaktadır. 

Ayrıca bu kapıların üst kısımlarında yer alan kitabelik bölümleri de bezeme 

amaçlı yapılmış olduklarından, ahşap bezeme gurubu içinde değerlendirilebilir 

(Şekil 64). Girişte yer alan mermer sütunların başlıkları da mermer ve mukarnas 

bezemelidir. Cephenin iki yan bölümünde üst seviyede bulunan pencerelerin 

kemer köşeliklerinin üst kısmında yer alan bezeme şeridi de mermerdendir 

(Resim 31).  

          

 

Resim 29. Sinema binası, batı cephe, 

çini kaplama, detay 
Resim 30. Sinema binası, batı cephe, 

detay 

Resim 31. Sinema binası, batı 

cephe, giriş, mermer sütun başlığı 
Resim 32. Sinema binası, salon, alçı 

bezeme, detay 
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Alçı bezemeyle yoğun olarak salonda ve fuayede karşılaşılmaktadır. Bu 

bezemeler gömme sütunlarda yiv, bordürlerde baklava motifi, silmelerde 

kademelenme, konsollarda Palmet, rumi, kıvrık dal, çarkıfelek motifli kabara, 

mukarnas ve küçük niş, tavan eteğindeki çıkmalarda ve bunların üzerindeki 

tepeliklerde yine Palmet, rumi ve kıvrık dal biçiminde görülmektedir. Ayrıca 

balkon korkuluğunda yer alan bezemeli rozetler de yine alçı malzemeden olup, 

altın renginde yaldızla kaplanmıştır. Bu bezemeler genel olarak oyma ve 

kabartma tekniğinde yapılmıştır (Resim 12-14, 17, 32, 33).  

   

 

Salonda sahne alınlığında ve tavanda enine şeritler halinde kalemişi bezemeler 

yer almaktadır. Balkonun yaptığı çıkmanın alt yüzeyi de tümüyle kalemişi 

bezemelidir. Tavanda yer alan bezemelerde kırmızı, turuncu, mavi, yeşil ve 

beyaz renklerle Palmet, rumi, kıvrık dal ve stilize çiçekler yer almaktadır (Şekil 

85). Balkon çıkmasının altında ise oldukça stilize Palmet, rumi ve kıvrık 

dallarla oluşturulmuş olan kompozisyonlar, renk çeşitliliği açısından daha 

zengindir. Bu bölümde kırmızının tonları, turuncunun tonları, kahverengi, 

beyaz, mavi, su yeşili, açık sarı ve koyu gri renkler kullanılmıştır (Şekil 34). 

Ayrıca bu bölüm bulunduğu alanın şekliyle uyumlu bir biçimde çerçeve içine 

alınmıştır. Bu çerçevede turuncu üzerine yeşil, beyaz ve kırmızı renklerden 

zencirek motifi yer almaktadır. Yapının içinde zeminde yer alan mozaik 

panolarda siyah, beyaz, kırmızı ve sarı renkler kullanılmış olup, bezemede 

ağırlıklı olarak yer alan geometrik formların yanı sıra yaprak benzeri motifler de 

görülmektedir.  

Kütüphane Binasının Mimari Tanıtımı 

Yapı iki katlı ve doğu-batı doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen planlıdır. 

Giriş katı planı üst katta da çok küçük değişiklikler dışında aynen uygulanmıştır 

(Çizim 2).  

Resim 33. Sinema binası, salon, 

bezeme, detay 
Resim 34. Sinema binası, balkon altı, 

bezeme, detay 
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Yapının giriş mekânı, güneybatı köşesinde yer alır. Bu küçük kare mekâna, 

batısında ve güneyinde yer alan iki kapıyla girilmekte, güney cephedeki kapı 

bugün kullanılmamaktadır. Bu bölümün doğusunda ve kuzeyinde küçük birer 

oda bulunmakta, doğudaki danışma, batıdaki ise fotokopi odası olarak 

kullanılmaktadır. Kuzeydoğusunda yer alan kapıyla sekizgen bir hole 

geçilmektedir (Resim 35). Yapının konumlanma biçimine göre sekizgen holün, 

giriş bölümü ile arasında bağlantı sağlayan kapısı sekizgenin güneybatı 

duvarında yer almakta, ayrıca buradan çeşitli birimlere açılan beş kapı daha 

bulunmaktadır. Kapılardan güneydoğudaki üst kata çıkan merdivenin yer aldığı 

bölüme, kuzeybatıdaki yine katalog dolaplarının yer aldığı diğer bir odaya, 

kuzeydeki elektrik tesisatının yer aldığı küçük kare bir odaya, doğudaki 

tuvaletlerin ve idari birimlerin bulunduğu dar ve uzun bir koridora ve 

kuzeydoğudaki kütüphanenin okuma salonuna açılmaktadır. Kareye yakın 

dikdörtgen bir plana sahip olan okuma salonu, yapının merkezi konumundadır. 

Etrafında yer alan birimlerin salona göre konumlanış biçimlerine bakıldığında 

plan, iki katlı ve revaklı kapalı avlulu medrese plan şemasını çağrıştırmaktadır 

(Çizim 4). Salonu dört yönden çevreleyen mekânların ön kısımlarında revak 

düzenlemesi oluşturacak biçimde konumlanmış ve kirişlerle birbirlerine 

bağlanmış sekiz adet sekizgen sütun dört köşenin ve dört kenar ortasının 

hizasında yer almaktadır (Resim 36). Revağın üst örtüsü düz tavan olup, aynı 

zamanda üst kat galerisinin zeminini de oluşturmaktadır. Salonun etrafını 

Çizim 2. Milli Kütüphane, zemin kat planı (Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü arşivi) 
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çevreleyen birimler doğu, batı ve kuzeyde üçer, güneyde ise iki kapıyla salona 

bağlanmaktadır (Çizim 2). Bugün bu kapılardan kuzey duvarın batı ucunda ve 

doğu duvarın kuzey ucunda yer alanlar kullanılmaktadır. 

    

 

Sekizgen holün kuzeyinde yer alan küçük kare mekânın yine kuzeyinde yer alan 

bir kapıyla, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı diğer bir okuma 

salonuna geçilir. Bu salon okuma salonu olarak yapılmışsa da, daha sonra 

kütüphanenin ve kurucularının eski resimlerinin sergilenmesine ayrılmış olup 

bugün kullanılmamaktadır. Salonun batı duvarında bulunan üç adet ikiz pencere 

dışarı açılmakta, doğu duvarında yer alan ve salona açılan üç kapısı işlevsel 

değildir. Holün doğu duvarındaki kapıyla geçilen koridorun güney duvarında 

dört kapı bulunmaktadır. Bu kapılardan ilk ikisi birbirine bitişik konumlanmıştır 

ve tuvaletlere açılmaktadır. Diğer iki kapı daha aralıklı olarak konumlanmış ve 

daha geniş olan iki mekâna, idari birimlere açılmaktadır. En sonda yer alan 

mekânın doğu duvarında yer alan bir kapıyla geçilen mekân ise müdür odası 

olarak kullanılmaktadır. Her üç mekânın da güney duvarlarında birer ikiz 

pencere bulunmaktadır. Koridorun bittiği noktada doğu duvarında yer alan bir 

kapıyla salonun doğusunda yer alan birimlere geçilir (Çizim 2). 

 

 

Resim 35. Kütüphane binası, giriş 

bölümü, hol 
Resim 36. Kütüphane binası, giriş kat, 

okuma salonu 
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Salonun doğusundaki mekânlardan güneyden kuzeye doğru ilki, kuzey-güney 

doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Bu mekânın batı duvarında yer alan bir kapı 

salona açılmakta olup bugün kullanılmamaktadır. Doğu duvarında iki adet ikiz 

pencere bulunan bu mekânın kuzey duvarının batı ucunda yer alan kapı ise 

küçük bir koridora açılmaktadır. Bu koridorun batı duvarında yer alan iki 

kapıdan salona geçilmektedir. Koridorun doğusunda ise birer kapıyla geçilen, 

doğu-batı doğrultusunda iki dikdörtgen mekân yer almakta ve doğu 

duvarlarında bulunan birer pencereyle dışarı açılmaktadırlar. Hem bu küçük 

koridorun, hem de okuma salonunun yine doğusunda yer alan mekânlardan 

kuzeydekinin, kuzey duvarlarında yer alan birer kapıyla yapının 

kuzeydoğusunda bulunan bir ara bölüm ve iki merdivene ulaşılmaktadır. Bu 

merdivenlerden doğudaki kazan dairesine inmekte, batıdaki ise üst kata 

çıkmaktadır (Çizim 2).  

Okuma salonunun kuzeyinde, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı bir 

mekân ve bu mekânın batısında üst kata çıkan iki kollu bir merdiven 

bulunmaktadır. Merdivenin yer aldığı bölüme, salonun kuzey duvarının batı 

ucunda bulunan kapıyla geçilmekte, bu bölümün doğu duvarında yer alan bir 

kapıyla da dikdörtgen mekâna ulaşılmaktadır (Çizim 2). Okuma salonunu 

doğudan ve kuzeyden çevreleyen tüm mekânlar kitap deposu olarak 

kullanılmaktadır.  

Girişteki sekizgen holün güneydoğu duvarındaki kapının açıldığı bölümde yer 

alan dört kollu ve üç ara sahanlıklı merdiven üst kata çıkmakta, buranın güney 

duvarında da iki adet ikiz pencere yer almaktadır (Resim 38-40).  

 

 

Resim 37. Kütüphane binası, okuma 

salonundan üst kata bakış 
Resim 38. Kütüphane binası, üst kata 

çıkan merdiven 
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Üst katın girişinde yer alan hol, yapının alt katında yer alan giriş düzenlemesine 

göre farklılık göstermektedir. Üst kattaki giriş holü, alt kattaki sekizgen ara hol, 

giriş holü, danışma ve fotokopi odasının bulunduğu mekânların tümünü 

kapsamakta ve sekizgen şema ortadan kalkmaktadır (Resim 41).   

Üst kat giriş holünün kuzey duvarının doğu ucunda yer alan bir kapıyla, kuzey-

güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olan ve kitap deposu olarak kullanılan 

bir mekâna geçilmektedir. Bu mekân alt katın batısında konumlanmış olan 

okuma salonunun üstünde yer almakta olup, alt kattakine oranla daha uzundur. 

Bu boyut farkı, alttaki sekizgen holün kuzeyinde yer alan kare mekânın 

tümünün ve kuzeydoğusunda yer alan mekânın bir kısmının üst katta dikdörtgen 

mekâna eklenmiş olmasıdır (Çizim 2). Holün kuzeydoğusunda yer alan bir 

kapıyla, alt kattaki okuma salonunun revağının üstünde yer alan ve aynı şemayı 

birebir tekrar eden galeriye geçiş sağlanır. Bu bölümde de alt kattakilerle aynı 

hizada bulunan sekiz adet sekizgen sütun yer almaktadır. Giriş holünün 

doğusunda yer alan kapı da galeriye açılmakta, alt katta aynı hizada bulunan 

koridor burada ortadan kalkmaktadır. Galeriyi çevreleyen mekânlar, kuzeydoğu 

köşede kazan dairesine inen merdivenin bulunmayışı ve güneyde alt katta idari 

birimlere ayrılmış olan mekânlardan ilk ikisinin üst katta tek bir mekân olarak 

ele alınışı dışında, alt kattaki şemayı aynen takip etmektedirler (Çizim 2). Bu 

mekânların tümü ve kapılarla açıldıkları galeri bugün kitap deposu olarak 

kullanılmaktadır.  

Revak ve galerinin çevrelediği orta bölümün üstünde vitraylı tavan yer almakta, 

dışarı açılan pencereleri olmayan okuma salonu bu sayede bol miktarda güneş 

ışığı alabilmektedir (Resim 42, 43).  

Resim 39. Kütüphane 

binası, alt kat, merdivenin 

bulunduğu bölüm 

Resim 40. Kütüphane 

binası, merdiven 
Resim 41. Kütüphane 

binası, üst kat, giriş holü 
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Kuzey cephesine Milli Sinema binası bitişik olarak konumlandığından, 

görülebilen cepheleri batı (ön), güney ve doğu (arka) cepheler olan yapının 

güneybatı ve kuzeybatı köşeleri, binanın çatı seviyesinden yukarı taşmakta ve 

kule görünümü almaktadırlar (Resim 45). Kiremit kaplı ve saçaklı kırma çatıyla 

örtülü olan yapının vitraylı tavan bölümünün üstü cam kiremitle, piramidal 

olarak sonlanan kulemsi bölümlerin üstü ise kurşunla kaplanmıştır.  

   

 

 

Giriş, güneybatı köşede yer alan kule görünümlü kısmın batı cephesinde 

konumlanmıştır (Resim 44). Taçkapı kuruluşunda olan giriş bölümü, cephe 

yüzeyinden dışa taşkın, mermerden boyuna dikdörtgen oldukça kalın bir 

çerçeve ve bunun içine yerleştirilmiş olan atnalı kemerli ve demir şebekeli giriş 

kapısından oluşmaktadır, üst katın başlangıç seviyesine kadar yükselmektedir 

(Resim 44, 46,47). Bir miktar girinti yapmakta olan kapıya üç mermer 

basamakla ulaşılmaktadır. Kapının başlangıçları profilli ve iç yüzeyleri bezeli 

olan sövelerine kırmızı ve beyaz taşlardan almaşık olarak örülmüş hafif sivri bir 

atnalı kemer oturmaktadır. Kemerin köşeliği tümüyle bezeli olup, üzengi 

Resim 42. Kütüphane binası, galeri 

katından okuma salonuna bakış 
Resim 43. Kütüphane binası, 

vitraylı tavan 

Resim 44. Kütüphane binası, batı cephe Resim 45. Kütüphane binası, güney 

cephe 
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taşlarında üzerlerinde “M” ve “K” harflerinin yer aldığı dışa taşkın birer rozet 

bulunmaktadır. Köşeliğin, kapıyı çevreleyen dikdörtgenin üst kenarıyla 

birleştiği bölümde içbükey ve kademeli bir silme yer almaktadır. Çift kanatlı 

olan alt bölümü ise parmaklıklıdır ve iki kanatta da üzerinde “M” ve “K” 

harfleri bulunan birer altıgen madalyon yer almaktadır. Demir şebekeli giriş 

kapısının kemer boşluğuna oturan üst bölümü de bezemelidir (Resim 47). 

Kapıyı çevreleyen dikdörtgenin üst kenarında iki sıra bezemeli bir silme, onun 

da üzerinde üst katın pencere düzenlemesinin önüne gelecek şekilde 

yerleştirilmiş yine bezemeli bir tepelik yer almaktadır (Resim 46). Çerçevenin 

dışa bakan köşelerinde ise başlık ve kaideleri bezeli birer gömme sütunce yer 

almaktadır. Girişin üstünde, üst kat seviyesinde yer alan üçlü pencere 

düzenlemesi, genişliği alttaki çerçeveyle aynı olan bir dikdörtgenin içine 

oturmaktadır. Çatının saçak hizasına dek ulaşan bu düzenleme pencerelerin 

sövelerine oturan üç adet kademeli yuvarlak kemerle oluşturulmuş olup, kemer 

köşelikleri tümüyle çini plakalarla kaplanmıştır. Pencerelerin içine oturduğu 

dikdörtgenin üst kenarında içbükey, kademeli ve bezemeli bir silme yer 

almaktadır (Resim 46).  

     

 

 

Ön cephede, kule görünümlü kısımla sinema binasının güney duvarı arasında 

kalan bölümde, alt ve üst kat seviyelerinde iki sıra halinde dörder adet ikiz 

pencere yer almaktadır. Bu pencerelerin içine oturduğu dikdörtgen alanlar cephe 

yüzeyine göre bir miktar girinti yapmakta ve cephede dört dikey bölüm 

meydana gelmektedir (Resim 48). Her bölümde üst üste konumlanmış ve enine 

birer silmeyle ayrılan ikişer adet ikiz pencere düzenlemesi yer almaktadır. Tüm 

pencereler sivri kemerli olup, üsttekilerin kemer köşelikleri ve pencere 

eteklerinde yer alan ikişer enine dikdörtgen pano çini, geri kalan bölümleri ise 

mermer kaplamadır. Alt sıradaki pencere düzenlemelerinde ise çini kaplama 

bulunmamakta olup, tüm yüzey mermer kaplamadır. Cephenin pencere 

Resim 46. Kütüphane 

binası, giriş 
Resim 47. Kütüphane 

binası, giriş 
Resim 48. Kütüphane 

binası, batı cephe 
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düzenlemeleri arasında kalan dikey bölümlerinde de üst seviyede kare biçimli 

birer çini kaplama pano bulunmaktadır. Üst sıradaki pencerelerin içine 

oturdukları dikdörtgenin üst kenarıyla kemer köşeliklerinin birleştiği çizgide 

mermerden enine, içbükey ve bezemeli birer silme yer almaktadır. Alt sıradaki 

pencerelerin demir şebekeleri de bezemelidir (Resim 48-51).  

   

 

 

   

 

Yapının güney cephesi iki ucunda yer alan kule görünümlü mimari elemanlarla 

sınırlanmıştır. Cephenin batı ucundaki kule biçimli bölümün batı cephesinde yer 

alan giriş düzenlemesi bu cephede de aynen tekrarlanmış olmakla beraber 

bugün kullanılmamaktadır (Resim 45). Cephenin doğu ucundaki kule 

görünümlü bölümde ise pencere düzenlemeleri yer almaktadır. Güney cephe, 

batı ucunda yer alan kule oluşumu dışında tümüyle, batı cephedeki şemayı 

aynen tekrar eden ikiz pencere düzenlemeleriyle kaplıdır. Bu düzen doğu 

ucundaki kulemsi bölümde de devam etmektedir. Böylelikle cephede beş dikey 

bölüm meydana gelmektedir. Batı cepheden farklı olarak burada mermer ve çini 

kaplama kullanılmamıştır (Resim 52).  

Resim 49. Kütüphane binası, batı 

cephe, detay 
Resim 50. Kütüphane binası, batı cephe, 

detay 

Resim 51. Kütüphane binası, batı 

cephe, detay 
Resim 52. Kütüphane binası, güney 

cephe, detay 
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Kuzeyindeki sinema binasına bitişik olan doğu cephenin güney ucunda kule 

oluşumu yer almaktadır. Bu cephe de beş dikey bölüme ayrılmış olup, pencere 

düzenlemeleri bakımından diğer cepheleri tekrarlamaktadır. Malzeme kullanımı 

bakımından ise güney cepheyle aynı özelliklere sahiptir.  

Yapıda moloz taş, tuğla, Marsilya tipi kiremit, cam kiremit, kurşun, mermer, 

çini, maden, ahşap, alçı, renkli cam ve karo mozaik malzeme, almaşık ve 

kaplama tekniklerinde uygulanmıştır. Betonarme karkas taşıyıcı sisteme sahip 

olan yapıda, moloz taş ve tuğla da kullanılmıştır. Yapının kırma çatısı Marsilya 

tipi kiremitle, vitray tavanın üzerinde yer alan kısmı ise cam kiremitle 

kaplanmıştır. Köşelerde yer alan kule görünümlü bölümlerin üzerinde ise 

kaplama malzemesi olarak kurşun kullanılmıştır (Resim 45).  

Mermerin, özellikle de kaplama malzemesi olarak kullanım alanı geniştir. 

Yapının güneybatısında yer alan kulemsi bölümün batı ve güney cephelerinde 

yer alan giriş düzenlemeleri, kapılar hariç tümüyle mermerdendir. Yine aynı 

bölümlerde girişin üzerinde yer alan üçlü pencere düzenlemelerinde ve batı 

cephedeki tüm ikiz pencerelerde kemerler, söveler ve pencere etekleri, 

pencerelerin alt sırada yer alanlarında kemer köşelikleri de mermer kaplamadır. 

Üst sıradaki pencerelerin üst kısımlarında yer alan silmeler ise mermerdendir 

(Resim 44-49, 51). İç mekânda ise, merdivenlerin basamaklarında mermer 

malzeme kullanılmıştır.  

Çini, yalnızca batı cephede ve buna ek olarak güney cephenin eskiden giriş olan 

bölümünde görülmektedir. Batı cephede üst sırada yer alan pencerelerin kemer 

köşeliklerinde, pencere eteklerinde yer alan enine dikdörtgen panolarda ve 

cephenin dikey bölüntüyü oluşturan kısımlarında yer alan kare panolarda çini 

plakalarla gerçekleştirilmiş kaplamalar yer almaktadır. Benzer kaplamalar, 

girişin bulunduğu bölümde üst kat seviyesinde yer alan üçlü pencere 

düzenlemelerinin kemer köşeliklerinde de görülmektedir (Resim 46, 48-51). 

Cephelerde yer alan tüm kapı ve alt kat pencerelerinin şebekeleri madendir. İç 

mekânda merdiven korkulukları ve kapı kollarında maden kullanılmıştır. Giriş 

kapıları dışında yapıdaki tüm kapılar, tüm pencereler, tüm mobilyalar ve 

merdivenlerin küpeşteleri ahşaptır. Okuma salonunun zemini de ahşap parke 

döşelidir. Alçı malzemenin görüldüğü tek yer okuma salonu ve üst kat 

galerideki sütunların başlıklarıdır (Resim 53). Okuma salonunun üzerinde yer 

alan vitraylı tavan ve iç mekândaki tüm kapıların üst kısımlarında renkli cam 

kullanılmıştır. Vitraylı tavanın ortasından sarkan avizede de renkli cam 

kullanıldığı görülmektedir (Şekil 122). Merdivenlerin ve okuma salonunun 

zemini dışında yapıdaki tüm mekânların zeminleri karo mozaikle kaplanmıştır. 

Yapının tüm cepheleri sıvalı olup, kesme taştan yapılmış izlenimi verecek 

şekilde derz çizgilerine sahiptir.  
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Yapıda bitkisel ve geometrik desenli, mermer, çini, maden, renkli cam ve alçı 

üzerine yapılmış bezemeler görülmektedir.  

Tümüyle mermer olan giriş düzenlemelerinde yer alan atnalı kemerlerin 

köşeliklerinde Palmet, rumi, kıvrık dal ve stilize yapraklardan oluşan 

kompozisyonlar yer almaktadır (Resim 55). Girişin üzerindeki tepelikte de 

benzer bir kompozisyon yer almakta, bu kompozisyonun ortasında ise içi boş 

bir madalyon bulunmaktadır. Tepelikle giriş düzenlemesinin arasında yer alan 

kornişin alt seviyesindeki silme mukarnas bezemelidir (Resim 56). Giriş 

kapısının iki yanında yer alan ve atnalı kemerin oturduğu sövelerin iç 

yüzlerinde mukarnas bezeme ve bu mukarnasların altında ters dönmüş stilize bir 

palmetten çıkan kıvrık dal ve rumilerin oluşturduğu bir bitkisel kompozisyon 

yer almaktadır. Kapıyı çevreleyen dikdörtgenin dış köşelerinde yer alan gömme 

sütuncelerin başlık ve kaideleri kum saati biçimindedir.  

     

 

Resim 53. Kütüphane binası, salon, 

sütun başlığı 
Resim 54. Kütüphane binası, salondan 

üst kata bakış 

Resim 55. Kütüphane binası, giriş, 

kemer köşeliği 
Resim 56. Kütüphane binası, giriş, 

tepelik 
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Ön cephede yer alan çinilerde firuze zemin üzerine sarı ve kırmızı renkler 

kullanılarak yapılmış Palmet, rumi ve kıvrık dallardan oluşan bitkisel 

kompozisyonlar yer almaktadır (Resim 49-51). Yapıda madenin bezendiği 

bölümler giriş kapıları ve alt kat pencerelerinin demir şebekeleridir. Bu 

bölümlerde kıvrık dallar görülmektedir (Resim 47, 52). Okuma salonunun 

üzerinde yer alan tavanın vitrayında mavi, kırmızı, sarı ve beyaz renkler 

kullanılmış olup, üzerinde geometrik bezemeler yer almaktadır (Resim 43).  

İç mekânda yer alan sütunların alçı başlıkları kabartma şeklinde yapılmış stilize 

laleler ve dallarla bezenmiştir. Bu bezemeler, sekizgen olan başlıkların her bir 

yüzeyinde birer sivri kemer motifiyle çevrelenmiştir (Resim 53). Yapının içinde 

yer alan karo mozaik döşemeler yan yana ve üst üste yerleştirilmiş ve aralarında 

kareler oluşmuş sekizgenlerden meydana gelmektedir. Sekizgenler beyaz 

çerçeveli sarı renkte, kareler ise kırmızı renktedir.  

Değerlendirme 

1908 Meşrutiyeti’nin iktidara taşıdığı Jön Türkler’in Osmanlı devlet, kurum ve 

binalarını modernleştirme çabaları, Osmanlıcılığın yerini Türk milliyetçiliğine 

bıraktığı süreçle paralellik gösterir. Bu dönemde ortaya çıkan Milli Mimari 

Rönesansı, Türkiye’deki mimari pratiğin başat üslubu olarak 1930’lara dek 

varlığını korudu. Türk mimarlarının yeni inşa teknikleri ve tasarım ilkeleri ile 

inşa ettikleri yapılar, kullanılan Osmanlı motifleri ve formları ile Türklüğe 

ilişkin bir simgesellik taşımaya başladı.  

Milli Mimari Rönesansı’nın oluşum koşulları ve ideolojik göndermeleri 

düşünüldüğünde, Milli Kütüphane ve Milli Sinema yapılarının önemi de 

pekişmektedir. Uğur Tanyeli, yapıların inşa sürecinde etkin rol oynayan İzmir 

valisi Rahmi Bey’in icraatları ve döneme hâkim olan görüşlerin mimari ile 

ilişkisine işaret etmektedir: 

Rahmi Bey’in mimarlık programı, batının sömürgeci içerikli kültürel 

varlığını ikinci plana atma yönünde girişilmiş bir uğraş sayılmalıdır. Bu 

uğraş yalnızca, “Türk” olarak nitelenebilecek bir üslubun gündeme 

getirilişinde somutlaşmıyor. İttihat ve Terakki dönemi öncesinde Osmanlı 

yönetiminin hemen hemen hiç araştırmadığı kimi ideolojik olanakların 

keşfi de bir ulusal üslup yaratma çabası kadar önemlidir. Örneğin, adının 

başına “Milli” sözcüğünün yerleştirildiği bir kitaplık ve sinema binasının 

yapımına girişmenin nedeni, Türklerin artık kendilerini iyice 

yabancılaşmış saydıkları ve yeni doğan ulusçuluk sayesinde de giderek 

nefret eder oldukları bir kentsel/kültürel çevreye yöneltilen tepkiden 

başka bir şeyle kolay kolay açıklanamaz… İttihat ve Terakki’nin Rahmi 

Beyle birlikte giriştiği hamle, batılıların yapabildiği her şeyi Türklerin de 

yapabileceğini gösterme doğrultusundaki ideolojik kararlılığın bir 

ürünüdür… (Tanyeli, 1992, s. 330).  
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Ayrıca söz konusu dönemde kentte bir Türk mimarın etkinliğine ilişkin kayıt 

bulunmamakta, Rahmi Bey’in görevlendirmesiyle ilk olarak Tahsin Sermet’in 

1933’e dek ağırlıklı olarak İzmir’de sürdüreceği mimarlık üretimine başladığı 

görülmektedir. 

İzmir Milli Kütüphane ve Milli Sinema (Elhamra Sineması) binaları cephe 

tasarımları, bezeme özellikleri ve kullanılan malzeme açısından Milli Mimari 

Rönesansı’nın İzmir’deki yapıları arasında özel bir yere sahiptir. Dönemin 

önemli özelliklerinden olan ve özellikle sinema binasının ön cephesinde görülen 

simetrik düzenleme, Mimar Kemalettin ve Vedat Beylerin yapısı olan Ankara 

Palas, Arif Hikmet Koyunoğlu’nun Ankara Etnografya Müzesi ve Eski Hariciye 

Vekaleti, Giulio Mongeri’nin Ankara Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Tahsin 

Sermet’in İzmir Borsa Sarayı yapılarında da izlenebilmektedir (Resim 57-60).  

      

 

    

 

Bu dönemde sıklıkla kullanılan, yapıların köşelerine konumlanan kule 

görünümlü mimari elemanlar, İzmir Milli Kütüphane binasında da yer 

almaktadır. Bu uygulamaya örnek olarak Tahsin Sermet’in İzmir Borsa Sarayı, 

Gulio Mongeri’nin Ankara Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Tekel 

Başmüdürlüğü, Necmettin Emre’nin İzmir Halkevi (sonraki yıllarda Türk 

Ocağı) binaları verilebilir (Resim 58, 60, 61). Sinema binasında görülen 

Resim 57. Ankara Palas Resim 58. Ankara Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğü (Sözen, 1984) 

Resim 59. Ankara Eski Hariciye Vekaleti 

(Sözen, 1984) 
Resim 60. İzmir Borsa Sarayı  

(Sözen, 1984) 
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vurgulanmış ana giriş ve girişin üzerinde yer alan yalancı kubbe kullanımı 

Ankara Palas ve Ankara Etnoğrafya Müzesi’nde de görülmektedir (Resim 57). 

   

 

Kütüphane ve sinema binalarının cephelerinde görülen sivri kemer, ikiz ve üçlü 

pencere düzenlemeleri, kemer köşeliklerinde kullanılan çini bezemeler, 

dönemin cephe düzenleme anlayışıyla örtüşmektedir. Benzer pencere 

düzenlemeleri ve sivri kemer kullanımını Mongeri’nin Ankara Ziraat Bankası 

Genel Müdürlüğü ve Vedat Bey’in İstanbul Sirkeci Postanesi yapılarında, çini 

kullanımını ise Kemalettin Bey’in İstanbul 4. Vakıf Hanı binasında da görmek 

mümkündür (Resim 58, 62). 

Kütüphane binasının girişi, yapının güneybatı köşesinde yer alan kule 

görünümlü bölümde yer almaktadır. Dönemin diğer yapılarında da girişin bu 

bölümde yer aldığı örnekler bulunmaktadır (Ankara Tekel Başmüdürlüğü). 

Ancak kütüphane binasında farklı bir durum söz konusudur. Burada yapı, girişi 

batı cephede yer alan sinema binasına bitişik inşa edilmiştir. Yapının kule 

görünümlü bölümleri güneybatı ve güneydoğu köşelerde konumlandığı için 

simetrinin hâkim olduğu cephe güney cephe olmuştur. Kanımızca; sinema ve 

kütüphane binaları bir bütün olarak düşünüldüğünden kütüphane binasının girişi 

sinemanın girişi ile aynı cepheye yapılmak istenmiş fakat arazinin yetersizliği 

ve kütüphanenin sinemaya bitişik olması nedeniyle bu giriş batı cephenin 

eksenine yerleştirilememiştir. Bunun yerine girişler güneybatı köşede yer alan 

bölümün batı ve güney cephelerine yerleştirilerek bu sorun çözülmeye 

çalışılmıştır. 

Kütüphane binasının giriş düzenlemelerinde yer alan atnalı kemerler dönem 

içerisinde ender olarak kullanılan unsurlardandır. Diğer şehirlerde yer alan 

dönem yapılarında cephelerde karşılaşmadığımız bu kemer tipi İzmir’de Milli 

Kütüphane dışında ulaşabildiğimiz dönemin farklı iki yapısında daha 

görülmektedir. Bu yapılar Necmettin Emre’nin Halkevi binası ve mimarını 

öğrenemediğimiz Anadolu Apartmanı’dır. Ayrıca 20. yüzyılın başlarında inşa 

edilmiş olan İzmir saat kulesinde de atnalı kemer kullanımı görülmektedir.  

Resim 61. İzmir Eski Türk Ocağı binası Resim 62. İstanbul Sirkeci Postanesi 
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Kütüphane ve sinema binalarının ön cephelerinde çini bezemeli panolar ve mermer 

kullanımı görülürken diğer cepheler son derece sadedir. Ön cephelerde görülen 

mermer kullanımı da bu cephelerde görülmemektedir. Bu uygulama ön cephelerin 

daha çok önemsenmelerinden kaynaklanmakta olup, dönemin bir diğer önemli 

özelliğidir. Sinema binasının ön cephesi ve kütüphane binasının tüm cephelerinde 

sıva üzerine derzler çizilerek kesme taş görünümü sağlanmıştır. Daha ucuz 

malzemeyle daha kaliteli bir görünüm elde etmeye yönelik olan bu uygulama, 

dönemin ekonomik koşullarıyla açıklanabilir. Kütüphane binası okuma salonunun 

vitrayı tavanı, dönemin sıklıkla kullanılan mimari öğelerinden biridir. Bu 

kullanımın aynısı İstanbul Sirkeci Postanesi’nde görülmektedir. 

Sonuç olarak; Milli Mimari Rönesansı / I. Ulusal Mimarlık Dönemi kapsamında 

değerlendirebileceğimiz Milli Kütüphane ve Milli Sinema binaları, dönemin 

günümüzde varlıklarını sürdürebilen yapılarındandır. Hem yapıldığı dönemde 

hem de günümüzde İzmir’in kültür hayatında önemli bir yeri olan bu iki yapının 

kentin dokusu içindeki ayrıcalığını sürdürdüğü izlenebilmektedir. Bunun 

yanında hak ettikleri korumanın sağlanmış olması da gerek mimarlık ve sanat 

tarihi, gerekse kültürel mirasa sahip çıkma bilincinin gelişmesi bakımından 

kazanç olarak değerlendirilmelidir. 
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THE OTTOMANS AND THE TURKS WITHIN THE CONTEXT 

OF MEDIEVAL AND THE ELIZABETHAN ENGLISH POETRY  

Pınar TAŞDELEN 

Abstract: The Ottoman Empire was a geographically, economically, religiously 

and politically powerful empire that lasted from the late thirteenth century to the 

early twentieth century, expanding its influence not only to Europe but also to 

the Middle East, Asia Minor and North Africa. Especially in the late fifteenth 

century and the sixteenth century, the Ottoman Empire, as the leader and 

spreader of Islam, began to have a profound impact on three continents and 

achieved several military victories, which led Western Europeans to fear that it 

would bring the downfall of Christianity. The conquest of Constantinople 

(contemporary İstanbul) by Mehmed II giving the Ottomans a foothold in 

Europe, and Selim I’s becoming the caliphate in the Muslim world strengthened 

the idea that the Ottoman Empire was the leader of Islam which made the 

Ottomans a growing threat to Europe with its unavoidable advances. 

Accordingly, this article intends to discuss the representations of the 

Turks/Ottomans affiliated with the Muslims/Saracens in both medieval and the 

Elizabethan English poetry within the framework of The Turke and Gowin, 

Roland and Vernagu, The Romance of Otuel, Richard Coer de Lyon, Octovian, 

King Horn, Sir Ferumbras, The Sowdone of Babylone, The Sege off Melayne, 

Geoffrey Chaucer’s The Canterbury Tales, Edmund Spenser’s The Faerie 

Queene, Sir Philip Sidney’s Astrophel and Stella and The Defense of Poesy and 

their associations as the religious, cultural and ethnic ‘other’ in both periods.  

Key words: The Turkish image, Saracens, identity, Middle English metrical 

romance, the Elizabethan poetry. 

Ortaçağ ve Elizabeth Dönemi İngiliz Şiiri Bağlamında  

Osmanlılar ve Türkler 

Özet: Osmanlı İmparatorluğu on üçüncü yüzyıl sonundan yirminci yüzyılın 

başına dek süren, etkisini sadece Avrupa’ya değil Orta Doğu, Anadolu ve Kuzey 

Afrika’ya da yaymış olan, coğrafi, ekonomik, dini ve politik olarak güçlü bir 

imparatorluktur. Özellikle geç on beşinci ve on altıncı yüzyıllarda Osmanlı 

İmparatorluğu İslam’ın önderi ve yayıcısı olarak üç kıtada, Batı Avrupalıları 

Hıristiyanlığı yıkacağı korkusuna sevk eden, derin tesirler bırakmaya ve askeri 

başarılar kazanmaya başlamıştır. Osmanlılara Avrupa’ya ayak bastıran 

Kostantiniyye’nin (bugünkü İstanbul) II. Mehmet tarafından fethedilmesi ve I. 

Selim’in İslam dünyasının halifesi olması Osmanlı İmparatorluğu’nu İslam’ın 

önderi olduğu fikrini güçlendirerek önlenemez ilerlemesiyle Osmanlıları Avrupa 

karşısında büyüyen bir tehdide dönüştürmüştür. Bu bağlamda, bu makale The 

Turke and Gowin, Roland and Vernagu, The Romance of Otuel, Richard Coer de 

Lyon, Octovian, King Horn, Sir Ferumbras, The Sowdone of Babylone, The Sege 

off Melayne, Geoffrey Chaucer’ın Canterbury Hikâyeleri (The Canterbury 

Tales), Edmund Spenser’ın The Faerie Queene, Sir Philip Sidney’in Astrophel 

and Stella ve The Defense of Poesy eserleri çerçevesinde 

Müslümanlar/Sarasenler ile ilişkilendirilen Türklerin/Osmanlıların ortaçağ ve 
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Elizabeth dönemi İngiliz şiirinde yer alan tasvirlerini ve her iki dönemde dini, 

kültürel ve etnik ‘diğer’ olarak ilişkilendirmelerini tartışmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Türk imgesi, Sarasenler, kimlik, Orta İngilizce metrik 

romans, Elizabeth dönemi şiiri. 

Introduction 

The works of Ottoman poetry supply an account to Ottoman political and 

cultural history, and plenty of poems produced by individual poets provide the 

field of literature with invaluable merits of these contemporary poems. The 

traces of the rise of Ottoman poetry began almost eight hundred years ago with 

the foundation of the Ottoman Empire and it evolved with the gradual 

empowerment of the Ottomans in the political, social and religious arenas. The 

works of the Ottoman poets equip the readers with the ideas as to what have 

been the conditions under which they were produced and the circumstances 

which influenced them structurally and thematically. Apart from the self-

reflective works produced by the Ottomans, the representations of the Ottomans 

by the foreign men of letters are also essential in order to understand how 

political, social and religious roles of the Ottomans brought them into 

prominence. Although the Elizabethan Anglo-Ottoman relations have been a 

popular topic in literary scholarship, few studies have turned from analyses of 

drama to poetry. By examining the stages of the political and religious 

leadership of the Ottoman Empire, this article, which is based upon a review of 

representations of the Turks and the Ottomans within the corpus of medieval 

and the Elizabethan English poetry, provides a study of these representations in 

order to demonstrate the involvement of Turkish and the Ottoman image into 

the English poetry in the Middle Ages and the Elizabethan period in England, 

and the representations of the Turk and the Ottomans as the religious, cultural 

and racial ‘others’. 

Historical Background: The Rise and the Expansion of the              

Ottoman Empire 

The Ottomans were not the first wave of the Muslim Turk dynasties in the 

Anatolian geography since they had been preceded by several small 

principalities known as beyliks such as the Germiyans (1239-40), the 

Karamanids (1256), Eşrefoğulları (1296-7), apart from the Turko-Persian Seljuk 

Empire (1037-1194). The Ottoman tradition was initiated by Ertuğrul Bey being 

settled in North West Anatolia around Söğüt and his son Osman’s succession as 

the ruler after his father’s death in the very early thirteenth century (Finkel, 

2005, pp. 2-3). The Ottoman Empire, emerged as a Muslim political entity in 

the late Middle Ages, was the successor of the civilizations such as the Persian 

Empire, the Hellenistic states, the Roman Empire, Byzantium, Umayyad and 

Abbasid Empires; “in Western languages, the Ottoman empire from the earliest 
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times was called Turkey/Turquie/Türkei, a term that the Ottomans never used 

for themselves” since they preferred to define their empire as the “Well 

Protected Imperial Domains” or the “Ottoman State” with a lack of ethnic 

identity in their self-perception (Somel, 2003, p. xxxv), which demonstrates not 

only their ethnic but also religious and cultural tolerance. 

The Ottomans established their empire in the place of the Byzantine Empire; 

however, the Ottoman Turks did not constitute the greatest threat to the Europe 

and the Christendom until the reign of Mehmed II (1444-1481) which was 

unique in the Ottoman history since Mehmed II not only successfully expanded 

the empire territorially in both Anatolia and Balkans but also strengthened the 

central government (Pamuk, 2000, p. 40). In addition to these, Mehmed II’s 

conquering Constantinople (contemporary İstanbul) was the milestone for the 

rise of the Ottoman Empire as a political and cultural leader. The conquest of 

the Byzantine capital had long been the dream of the Islamic armies; yet, the 

conquest meant more than a religious victory of the Islam against the 

Christendom since: 

[t]he fall of Constantinople to the Ottoman Turks in 1453 is sometimes 

regarded as the end of the Roman Empire, or as the absorption of a 

redundant relic by a new and expansionist superstate. In reality, the siege 

and conquest of Constantinople was neither; nor was it a one-sided affair 

as it might seem. The real importance of 1453 lies not in the 

disappearance of something ancient, but in the birth of something new: 

the Ottoman Empire in its fully developed form, an empire which would 

endure until 1922 (Nicolle, 2007, p. 174). 

The conquest of Constantinople, which was considered as the first step to the 

fully developed Ottoman Empire, led to the expansion of the empire for the next 

two hundred years in the Balkans, the Middle East and the North Africa until 

the empire was at the height of its power under Suleiman the Magnificent 

(1522-1566). Within this period of expansion and empowerment, Selim I’s 

(1512-1520) conquering the Muslim lands and claiming to be the caliphate in 

the Muslim world strengthened the idea that the Ottoman Empire was the leader 

of Islam, which led to a greater challenge to the Ottoman dominance by the 

Europeans. Prior to the Ottomans, the Mamluks had been the leading Sunni 

Muslim power and the protectors of the holy cities of Mecca and Medina in 

addition to being the descendants of the Abbasid caliphate in Cairo. After the 

Ottomans’ establishing their rule in Syrian and Egypt following the defeat of the 

Mamluks at Marj Dabık in 1516 and Ridaniyya in 1517, Selim I’s authority 

over the Hejaz was recognized by the sharif of Mecca, and Selim I was handed 

over his rights as caliph and the title of the protector of Mecca and Medina; in 

other words, he obtained the leadership in the holy war known as gaza against 

the infidel (İnalcık, 2001, p. 20). The caliph was officially recognized as a 

spiritual figurehead for Muslims and also for those living out of the Ottoman 
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domain; therefore, holding of the caliphate reassured the Ottomans to retain 

their sovereignty even in the territories they abandoned militarily (Pankhurst, 

2013, p. 35).  

Selim I’s becoming the caliph and hence obtaining the religious leadership even 

outside the Ottoman borders, de facto, strengthened the national identity of the 

Ottomans since a Turkish state became the representative of the caliphate and 

the Muslim world clung to it (Pankhurst, 2013, p. 37). Accordingly, the 

religious and the national identities of the Ottomans became foreground and 

apparent, enhancing their respectability against the European Christendom. 

Therefore, the transfer of caliphate from the Mamluks to the Ottomans united 

the Muslim world and the Ottomans, putting more emphasis on the religious 

identity of the Ottomans rather than their national identity. The unity that was 

attained and the religious identity that came into prominence not only 

strengthened the empire politically but also made them one of the subject 

matters of literature, along with the non-Christians. 

Representations of the Turks in Medieval English Poetry 

The Ottomans were the geographical descendants of the Romans, but not the 

cultural and religious ones; thus, the images of the Ottoman Turks were 

constructed over the term ‘the Saracens’. As John Victor Tolan points out in his 

book Saracens: Islam in the Medieval European Imagination:  

“Islam” in Arabic means submission, submission to God’s will; a Muslim 

is one who submitted t God’s will. Yet medieval Christian writers did not 

speak of “Islam” or “Muslims,” words unknown (with very few 

exceptions) in Western languages before the sixteenth century. Instead, 

Christian writers referred to Muslims by using ethnic terms: Arabs, Turks, 

Moors, Saracens. Often they call them “Ishmaelites,” descendants of the 

biblical Ishmael, or Hagarenes (from Hagar, Ishmael’s mother). Their 

religion is referred to as the “law of Muhammad” or the “law of the 

Saracens” (2002, p. xv). 

However, during the Elizabethan period, the image of the Saracen identified 

with the Muslims changed meaning due to the fact that the Ottomans took over 

the leadership of Islam and started to expand in Europe. The representations of 

the Ottomans were shaped after Mehmed II conquered Constantinople, since the 

empire became an advancing military threat to the Europe. The gradual 

substitution of the term Christian with the Europe and the Ottoman/Turk with 

the Muslim in the Elizabethan period constitutes the base for the 

acknowledgement of the very rare involvement of the Ottomans in medieval 

and the Elizabethan English poetry. 

In the Middle Ages, the representations of the Turks can be traced in a few 

Middle English romances. The term Turk, though an ambivalent racial 
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expression, is referred in the Arthurian metrical romance entitled The Turke and 

Gowin (also known as The Turke and Sir Gawain), a fifteenth century North-

Midland romance almost half of which is missing because of the damage in its 

folio (Wells, 1916, p. 59). In the romance, the Turke, described as an 

impressively strong unchristian man, challenges one of King Arthur’s knights in 

Arthur’s court and Gawain accepts the challenge and follows the Turke for the 

exchange of blows, echoing the story of Sir Gawain and the Green Knight. 

After a couple of adventures in the enchanted castle of the King of the Isle of 

Man, the Turke wants to be beheaded by Gawain despite Gawain’s 

unwillingness, and the Turke transforms into a knight, Sir Gromer, when his 

blood touches the basin. Apparently, the Turke is a non-Christian knight and 

through his being beheaded, he experiences a revival since he abandons his 

wrong faith and converts to Christianity; in other words, the transformation of 

his religious identity is more significant compared to his ethnic identity.  

In addition to the anonymous poet of The Turke and Gowin, the fourteenth 

century English poet Geoffrey Chaucer pays attention to the ethnic identity of 

the Turks, though mentions ‘Turkye’ only on line 66 in his General Prologue to 

The Canterbury Tales (ca.1387) while describing the Knight, one of the 

pilgrims he lists in the General Prologue, fighting in several lands as a 

mercenary and fighting for “Agayn another hethen in Turkye” (Benson, 2008, p. 

24). Excluding the discussion on Chaucer’s representation of the Knight and the 

ideal knighthood, the stress upon the Knight’s fighting in Turkye might have a 

historical reference. In 1388, Marshal Boucicaut, one of the most famous 

chivalric figures of the age and a Crusader, fought against the Ottomans at 

Nicopolis, and for three months stayed with and honoured by the Ottoman 

Sultan Murad I, in return for which he offered to fight on the Sultan’s behalf 

against other Saracens (Rigby, 2014, p. 51). On the other hand, the knight might 

be Sir John Hawkwood, a close acquaintance of Chaucer, who fought in the 

Hundred Years War (1337-1453) between England and France (Umunç, 2002, 

p. 1). Moreover, Chaucer, in the two lines above his reference to Turkye, writes 

“This ilke worthy knyght hadde been also / Sometyme with the lord of Palatye” 

(lines 64-65) (Benson, 2008, p. 24), and “At Lyeys was he and at Satalye, / 

Whan they wonne, and in the Grete See” (lines 58-59) (Benson, 2008, p. 24). 

Despite the lack of reliable evidence to prove Chaucer’s direct reference to 

Boucicaunt or Hawkwood in the General Prologue, there is a hint of Chaucer’s 

being familiar with the Turks not only as religious but also as geographical and 

ethnic ‘other’. Through his references to the fight between the lord of Palatia 

(Balat)1 and another Turkish lord, and the conquest of Satalye (Antalya) and 

                                                 
1 Within the historical perspective, Palatia was an important mercantile port on the 

western coast of Anatolia, near the mouth of the Maeander (Büyük Menderes) River. 

Several commodities were exported to Europe from Palatia (Umunç, 2002, p. 6). 
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Lyseys (Ayas) by the Christians, Chaucer not only mentions the political and 

the military conflicts in the second half of the fourteenth century on these 

geographies, but also demonstrates the ongoing interaction between the Turks 

and the Europeans through the Knight’s involvement into the tale (Umunç, 

2002, p. 3). 

Chaucer’s being familiar with the geography and the military conflicts of the 

Turks might stem from the fact that he had been involved in several overseas 

journeys for diplomatic missions throughout his career at the service of Lionel, 

earl of Ulster, the second son of King Edward III (1327-1377), and later on he 

became a customs controller in London in 1370s (Brown, 2011, pp. 1-2). 

Nevertheless, Chaucer does not represent the Turks as a big threat to the 

Christians. In fact, the major threats to the Christian Europe in the medieval 

period were not the Turks but the infidels who were represented as the Saracens 

in medieval English poetry, against whom a fight is sanctified by the papacy in 

the eleventh century with the words “if you have blood, bathe your hands with 

the blood of the infidels” (Mohammed, 1999, p. 35). The words ‘infidel’ and 

‘Saracen’ were interchangeably used in order to indicate the non-Christians, 

“oriental or Mediterranean peoples, who were, or were regarded as, Islamic” 

(Speed, 1990, p. 572). On the other hand, Christian and European were another 

two terms used interchangeably in the fourteenth and fifteenth century European 

writings. The Crusades between the eleventh and the thirteenth centuries by the 

European Christians to ensure the liberation of the Holy Land strengthened the 

division between the Christian and Muslim identities. In the eleventh century, 

Pope Urban II called the Christians to take the cross against the Muslims by 

emphasizing that the Christians had to retake the lost territories of Christendom, 

“Wherefore rather, my dearest brothers, if it is necessary lay down your lives 

for your brothers” (Hay, 1957, p. 33). By preaching the death of brothers for the 

sake of their siblings, a metaphor stressing their familial bond, broadens the 

division between the Christian and the non-Christian ‘other’. Meanwhile, 

though their ineffectiveness in ousting the Crusaders, the Seljuk Turks 

controlling the area on the way to Jerusalem were also the enemies of the 

Christians. The Fatimids were engaged with taking Jerusalem from the Seljuk 

Turks in 1097-1098, while the first Crusader armies were marching to 

Jerusalem and the city was taken by the Crusaders in 1099 (Slack, 2003, p. 90). 

The arrival of the Ottomans after the Seljuks changed the equilibrium since the 

legacy of the once great Christian Byzantium Empire was replaced by the 

Ottoman Empire and the Ottomans became the ethnic and religious rivals of the 

European Christendom. Especially after the defeat of the Crusading army in 

Nicopolis (Nikopol) in 1396 with the Turkish Sultan Bayazid’s help and 

consequently the opening of the Balkan gates to the Turks, the Turkish position 

was fortified but also became vulnerable to several Christian military attacks in-

between 1397 and 1413 (Riley-Smith, 2014, p. 305). 
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The ongoing Crusader attacks during the fourteenth and the fifteenth centuries 

are the subject matter of several Middle English metrical romances, particularly 

the ones within the corpus of the ‘Matter of France’ or, in other words, the 

Charlemagne romances. The term ‘Matter of France’ denotes the narratives 

chiefly concerned with the Emperor Charlemagne, his peers and vassals and the 

struggles of French heroes (Schofield, 1931, p. 145). Apart from the popularity 

of the ‘Matter of Britain’ romances -chiefly dealing with King Arthur and his 

knights, the chivalrous exploits of British warriors, accounts based largely on 

tales of Celtic origin-, the recognition of ‘Matter of French’ romances in 

England derives from their Christian militancy which stems from the Saracen 

versus Christian conflict shared by the English and the French (Crofts and 

Allen, 2011, p. 87). They disregard the rivalry between England and France, 

and they praise the chivalric display of the true Christian knights fighting 

against the infidel rather than one another (Warm, 1999, p. 87). Although they 

were not very popular in England because of their close connection to the 

French king Charlemagne, the Church was very influential in popularizing texts 

in the Middle Ages, and although the saints’ legends and exempla were 

popularized by the Church to give religious instruction, romances were regarded 

with suspicion - except for the Charlemagne romances which served the 

Church’s purpose (Hudson, 1989, pp. 38-39).  

The Charlemagne romances mainly concentrate on the subject matter of the 

Christian and non-Christian rivalry, irrespective of the national identity; hence, 

these romances lack the images of the Seljuk and the Ottoman Turks; whilst 

they are melted into the term ‘Saracen’ or ‘infidel’ in most romances.2 Saracens, 

representing “the enemies of Christianity” (de Weever, 1998, p. xxx) or ‘the 

infidels’ (Ashton, 2010, p. 12), are forced to choose either death or conversion 

in medieval romances due to the fact that they represent Christ’s supposed 

enemies who had to be defeated and destroyed because the “Saracen bodies 

exist to menace Christian integrity and as a consequence to be spectacularly 

destroyed” (Cohen, 2001, p. 126). Alternatively, they were forced to convert, 

and the Christian demands for the conversion of Saracens were “accompanied 

                                                 
2 Charlemagne romances are classified within different corpuses by different romance 

scholars. For instance, Billings classifies The Sowdone of Babylone, Sir Firumbras, 

Roland and Vernagu, The Sege of Melayne, Otuel, Duke Rowlande and Sir Otuell of 

Spayne, The Song of Roland, The Taill of Rauf Coilᵹear as the ‘Charlemagne 

Legends’; John Edwin Wells classifies ‘Firumbras’- The Sowdone of Babylone, Sir 

Firumbras, Charles the Grete; ‘Otuel’- Roland and Vernagu, The Sege of Melayne, 

Otuel as the ‘Charlemagne Legends’. See Billings, A. H. (1901). A Guide to the 

Middle English Metrical Romances Dealing with English and Germanic Legends, and 

with the Cycles of Charlemagne and of Arthur. New York: Holt; and Wells, J. E. 

(1916). A Manual of the Writings in Middle English, 1050-1400. New Haven: Yale 

University Press. 
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by threats of violence or promises of rewards, and the outcome may be the 

desired conversion or the death of the Saracens” (Speed, 1990, p. 558). As 

Carol F. Heffernan states:  

The subject of conversion of the infidel is a popular theme in the English 

Charlemagne romances that appears to develop out of the underlying 

assumption of all Middle English crusading romances: the Christian faith 

is superior to that of the infidels just as Christian knights are superior to 

Saracen warriors (2003, p. 10). 

In most medieval metrical romances which are grouped as homiletic or pious 

romances, the religious conflict of a Saracen knight and a Christian knight is 

contextualized, presenting a duel between the two which begins with their 

mutual insults; the former to the Christian belief, while the second to the 

Saracen one. Both sides invite each other to abandon their corrupted faith, 

which leads to an inevitable fight ending with the victory of the Christian 

knight. Apart from the vigour of the knights during the fight, their piety is also a 

matter of comparison. Whilst the Christian knight’s prayers to the God are 

enough for his victory, the Saracen knight’s idols, magical garments or rings 

which are supposed to make him invulnerable are ineffective because of his 

false belief. In other words, the fight which is presented in medieval romances 

between the knights from different faiths is, indeed, between the pious 

Christians and the infidel Saracens.  

Saracen versus Christian conflict is frequently represented by a duel between 

individual warriors of both faiths, as in Roland and Vernagu, an early fourteenth 

century romance from North Midland (Wells, 1916, p. 5) and The Romance of 

Otuel, an early fourteenth century romance from South-East Midland (Wells, 

1916, p. 5). John Finlayson appropriately defines the duel as a “dramatic climax 

in which the struggle becomes directly one between the champion of Christ and 

the champion of Mohammed, literally a struggle of the gods” (1990, p. 178). 

The duel has scholastic overtones, with an exchange of theological questions 

and answers, and it is “a kind of catechesis, whether for the Saracen or the 

Christian reader, for whom the debate reiterates and rationalizes central 

Christian doctrines” (Vincent, 2010, p. 95). Here the participants act as 

representatives of their faith groups – romances reveal that whilst it is generally 

evil for an individual Christian to victimize another individual, it is perfectly 

acceptable – and good, even – for Christians as a group to victimize non-

Christians, as a group. Like the duel, the motif of the converted Saracen 

“provides a natural opportunity for catechesis as Christian knights seek to 

convey the essential truths of the Christian faith to unbelievers. No doubt one 

aim of such passages was to remind the reader or listener of these same truths” 

(Hardman, 1999, p. 86). On the other hand, these teachings are divine warnings 

to non-Christian knights, who are doomed to suffer both on the battlefield and 
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in the Otherworld. This motivation makes Christians stronger against Saracens, 

despite their physical inferiority, and makes them victimizers of those with false 

faith rather than being their victims.  

Saracen and Christian conflict in romances is, indeed, exemplary for its 

presenting never-ending mutual victimizations which follow on from one 

another. Apart from a fight to overcome the ‘other’ because of faith, the main 

motivation for their never-ending villainy is presented as desire for revenge for 

previous ordeals they have inflicted on each other, which triggers much of their 

hostility to each other. Roland and Vernagu is a romance of Saracen and 

Christian victimization motivated by avenging their previous mutual 

victimizations. After hearing of the victimization of the Christians by heathens, 

King Charles marches to Constantinople to avenge and punish the Saracen King 

Ebrahim, the King of Spain; therefore, the role of the victim and the victimizer 

changes afterwards, as Charles conquers Spain and kills the Saracens. The 

mutual victimization of Saracen and Christian forces is also exemplified by the 

duel between the Christian knight Roland and a Saracen knight, Vernagu, 

during which Roland talks about Christianity to Vernagu, then slays him, in 

return for his ignorance and humiliation of the Christian faith which is presented 

as more important than Vernagu as a person. A similar duel takes place in The 

Romance of Otuel between a merciless and unkind Saracen knight Otuel, who 

“demonstrates all the defects of the unenlightened” (Barron, 1987, p. 95) and 

Roland, who is a Christian knight. Otuel mocks King Charles and challenges 

Roland to single combat, saying that he represents the Saracen King Garsie’s 

threat to make King Charles and his men his vassals; yet, Otuel accepts 

conversion to Christianity after a white dove descends miraculously onto his 

head, as at the baptism of Christ. So, the result is achieved by a combination of 

unchristian fear, self-interest, greed and a heavenly sign, implying that any 

means to this end will do in these romances. After Otuel’s conversion, he fights 

on the side of the Christians and slays Saracen knights.  

Although it is a secular story mainly concentrating on the adventures and 

successes of Otuel, The Romance of Otuel has significant religious implications, 

with the story of Otuel’s miraculous conversion through divine intervention and 

his capturing of the Saracen King Garsie. Garsie is, by implication, punished by 

one of his men that he trusts most in attacking the Christians; however, 

ironically this man turns out to be Garsie’s victimizer, thus justifying the right 

cause of the Christian faith. On the other hand, Otuel becomes a nobler and 

kinder knight after his conversion and he is presented as an ideal Christian 

knight, with perfect military skills and mercy for those who ask for it. It is even 

more apparent when compared with his rude and combative manners towards 

the French before his conversion. He becomes a forgiving knight, more 
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‘Christian’ than the Christians, showing mercy to Garsie when he asks for it and 

agreeing to pay homage to Charles. 

The supremacy of the Christian cause and the rightness of Christian villainy are 

mirrored in heroic representations of Christians, despite the monstrosity of their 

villainy. Even if in other romances it is always the non-Christians who are 

represented as rude and villainous, in Richard Coer de Lyon, an early fourteenth 

century romance from Kent (Wells, 1916, p. 5), it is Richard who is presented 

as a rude and villainous Christian. Although Richard is monstrous for the 

Saracens, he is heroic for the Christians because of his personal prowess against 

all treachery and enemies surrounding him (Finlayson, 1990, p. 172). All 

controversial situations come together in Richard’s heroic, but also cruel, nature 

since Richard’s brutality and mercilessness is pure villainy in a secular reading 

of the text, because he kills all Saracens regardless of age and sex. He refers to 

the Saracens as ‘hounds’, since the Saracens in the Middle Ages were 

associated with dogs to stress their beastly character, as opposed to rationality 

(Uebel, 2000, p. 69). He rides “To slee ϸe houndes non ne sparde” (Brunner, 

1913, p. 294), and he orders his men to kill the Saracens until valleys run all in 

blood.  

Geraldine Heng in her article “The Romance of England: Richard Coer de 

Lyon, Saracens, Jews, and the Politics of Race and Nation” (2000, p. 139) and 

Derek Pearsall in his article “The Idea of Englishness in the Fifteenth Century” 

(2001, p. 15) point out that Richard’s description is influenced by the idea of the 

Crusades, and his cannibalism is a military tactic as “[i]n devouring the heirs of 

Muslim kings and princes of the Orient, English Christians will swallow up 

lineages and sweep away succession, consuming the future itself, in world 

domination” (Heng, 2000, p. 141). However, when the text is read in a religious 

sense, his brutality and mercilessness turn out to be the means to accomplish his 

holy mission and to avenge Christ’s foes. Ironically, the text is somehow 

paradoxical in a religious reading, because it presents the child of a mother with 

demonic nature as the avenger of Christ; in other words, although Richard is the 

son of a woman who cannot tolerate hearing Mass, he adopts a holy mission. 

Richard, combining God’s power with that of the devil, is a creation of “this 

strange and unholy mixture” (Ramsey, 1983, pp. 79-80). He becomes the devil 

himself for the Saracens that he kills without pity, though Christ sends him 

grace when he does so; thus, despite the inconsistency, Richard embodies both 

evil and Christian devotion at the same time, and this justifies his villainy. On 

the other hand, the Saracens are presented as “no longer as human beings, but as 

personifications of all that is unchristian and of the malice of Satan” (Mehl, 

1968, p. 245), who thus deserve their punishment.  

The humiliation of the Saracens is present in detail throughout the romance. In 

contrast to Richard, and unlike many other romances, Sawdan Saladyn (Sultan 
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Saladin), is presented as a weak person who escapes when Christians attack, a 

cowardly ruler asking for mercy and offering treasures to Richard to spare his 

life, and Christian nobles are superior to Saracen nobles in every sense. When 

Christian nobles are on the best steeds, Saracen ones are described riding on 

‘rabbits’, in order to humiliate and be little them. This total contrast between 

Saladyn and Richard is empowering for Richard whilst weakening Saladyn. 

Like their rulers, the Saracens are inferior to the Christians. Richard says one 

Christian man equals the worth of nineteen Saracens; and “ϸe moo ϸer be, ϸe 

more j schal sloo, / And wreke Jhesu off hys ffoo” (Brunner, 1913, p. 410).  

Furthermore, the Saracens are literally consumed as food, and thus they are 

deprived of their humanity. Richard has an unending appetite for victory over 

the Saracens and for their flesh as meat, which makes him not a typically 

‘heroic’ figure in a Christian sense. Moreover, “Richard as a ‘lionheart’ is 

rendered baldly literal: it is recast as a simple act of (alimentary) cause and 

effect: you are what you eat” (McDonald, 2004, p. 139). This, then, makes 

Richard not only of demonic descent, but a beast since Richard makes himself a 

real monster for the Saracens when he orders his men to kill the Saracens of 

most renown, who have the richest relatives, to smite off their heads, write their 

names on a parchment, cook them and strip them of their beard and lip. As 

Carol F. Heffernan states, “[t]he cannibalism is a significant part of what makes 

the king demonic to his opponents” (2003, p. 13). He wants them to be served to 

the Saracen nobles who have brought Saladyn’s treasure to him in return for the 

lives of their sons. Richard wants the heads of the Saracens to be put on a plate:  

Lay euery hed on a platere,  

Bryng it hoot forϸ al in ϸyn hand, 

Vpward hys vys, ϸe teeϸ grennand; 

And loke ϸey be nothynge rowe! (Brunner, 1913, p. 267). 

He ignores the mourning Saracens, eats the meat with relish, then humiliates 

them by saying that the English do not need to go back to England because they 

have plenty of Saracens to eat there. 

Despite Richard’s continual reminders that he is the avenger of God’s enemies 

and he fights in the name of God, he acts inhumanly and outside the moral 

codes and understandings of the religious faith he fights for. His brutal 

treatment of the Saracens is incompatible with the Christian doctrine of mercy, 

and his inhumanity whilst pretending to be the warrior hero of Christendom is 

paradoxical and makes him not so much the defender of faith, but a mere man in 

search of ultimate military power in the world. This conflict is reflected in the 

text by the different expressions used by the Christians and the Saracens to 

define Richard since he is defined as a king with a lion’s heart, the defender of 

Christianity and avenger of Christ’s foes by the Christians, and is praised a lot 

for his bravery: 
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He may be callyd, be ryȝt skylle, 

Kyng jcrystenyd off most renoun, 

Stronge Rychard Coer de Lyoun!’ (Brunner, 1913, p. 139). 

However, in contrast to these statements, he is defined by the Saracens as “It is 

a deuyl wiϸoute ffayle” (Brunner, 1913, p. 277) who has come to earth to kill 

them. When an angel’s voice is heard from heaven bidding Richard to behead 

all Saracens pitilessly, Richard’s victimization and brutality are sanctified by 

God, and the suffering he inflicts cruelly on the Saracens is justified as the order 

of God. This justification is supported by the statements, repeated several times 

in the text, that the Christians have fewer losses in the fight against the 

Saracens. The great difference in the number of deaths on both sides reflects the 

justness of the Christian cause, and those on the ‘wrong’ side are punished 

through death and by implication of hell in great numbers.  

Despite the fact that violence of the Christians against the Saracens is sanctified 

since it is a means to avenge for the victimization of the Christians, violence of 

the Saracens against their Christian enemies even for self-defence is never 

justifiable as they have the wrong faith, and their villainy is always punished 

with their defeat in their fights against Christians. This is presented in Octovian, 

an early fourteenth century romance from North of England (Wells, 1916, p. 5), 

by the defeat of the Saracen Sultan’s forces by Octovian with the help of the 

King of France’s army, and in King Horn, an early thirteenth century romance 

from South-East or Midland (Wells, 1916, p. 5), by the defeat of the Saracens 

who have invaded Christian lands and killed Horn’s father. The heroes in Sir 

Ferumbras and The Sowdone of Babylone, the former a late fourteenth century 

romance from South of England (Wells, 1916, p. 6) and the latter an early 

fifteenth century romance from East Midland (Wells, 1916, p. 6), are not only 

English but also French knights fighting against the Saracens to emphasize 

Christian unity against non-Christians; therefore, “[t]he world they portray 

always seeks to emphasise the importance of Christian, as opposed to national” 

(Warm, 1999, p. 88). Unlike the unity of the Christians against victimization by 

the Saracens, the Saracens fighting against the Christians are fragmented in both 

romances, because they are worried about themselves rather than about their 

faith. Sons named Sir Ferumbras in both romances convert to Christianity by 

betraying their Saracen fathers in order to avoid execution. Through their 

conversions, the representation of the ‘other’ also changes because the ‘Saracen 

other’ becomes ‘Christian’, which blurs the representation of villainy. Suzanne 

Conklin Akbari believes that, before his conversion, Ferumbras “exhibits 

Saracen behaviour: he is violent and aggressive. Once he becomes a Christian, 

his acts are governed by compassion rather than aggression” (2009, p. 168); 

however, Sir Ferumbras is still violent against his enemy. Sir Ferumbras is: 
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Fifteuene fet hol & sound & wonderliche muche of strengϸe. 

Had he ben in cryst be-leued & y-vollid on ϸe haly fant, 

A bettre knyȝt ϸan he was preued ϸo was ϸer non lyuand (Herrtage, 1903, 

p. 22). 

Although the Saracen Sir Ferumbras is described in Sir Ferumbras as a 

monstrous, threatening, rude and brutal person, even a monster in appearance, 

fifteen feet tall, wonderfully strong with broad shoulders, he becomes 

monstrous for the Saracens after he converts. Subsequently, his monstrosity and 

violence against the Saracens is justified since he is no more an infidel, which 

serves to draw attention away from the fact that Christians might still be afraid 

of him, despite his conversion. It also makes him a potentially problematic 

Christian and raises problems with the nature of Christian knighthood, which is 

not different from Saracen knighthood in its physical demands, nor in its 

violence against the enemy. 

The Sowdone of Babylone, contextualizing a corresponding story of Sir 

Ferumbras, begins with a story pretending justification of the Saracen Sultan 

Laban’s violent revenge for his victimization by Christian Romans. He attacks 

and slays Christians when he learns that the vessel full of riches brought to him 

as a present has been robbed by the Romans, and in return for his ‘just’ attack 

(though the desire for rich presents indicates the Sultan’s greed), the Pope of 

Rome assembles his council to ask for help. Indeed, the unity against the 

Saracens is “a model of Christendom defending both its secular and spiritual 

identity against invasion by heathendom” (Hebron, 1997, p. 90). This need for 

Christian unity against a Saracen threat is also presented in The Sege off 

Melayne, a mid-fourteenth century romance from North of England (Wells, 

1916, p. 5) when the Lord of Milan asks for King Charles of France’s help after 

a prophetic dream when the Saracens besiege his city. King Charles, who is also 

warned by a dream, refuses to fight as a result of his advisor Ganelon’s ill 

advice. However, Bishop Turpin summons an army consisting of clergy and 

fights against the Saracens, and King Charles takes over the fight only after 

Turpin excommunicates him, and consequently the French defeat the Saracens 

with the help of the Britons despite the military superiority of the Saracens. 

The Sege off Melayne differs from other romances narrating Christian versus 

Saracen conflicts because of the shift of authority from nobles to men of 

religion in the holy fight. As stated by Suzanne Conklin Akbari, Turpin’s 

wounds in the fight against the Saracens are not personal but stand for “visible 

signs of the damage inflicted upon the crusaders by the Saracen enemy” (2004, 

p. 32). In that sense, Turpin represents all Christians by proclaiming a crusade, 

while Charles stands only for himself as long as he refuses to take part in the 

fight because of his cowardice. Charles’s refusing to fight against the Saracens 

and his late involvement in the fight in order not to lose his fame makes him a 
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coward rather than a hero, contrary to Turpin whose actions are presented as 

heroic. He only victimizes Charles by excommunicating and humiliating him to 

guide him as to how he should behave as a Christian king, which is moral and 

religious chastisement for a good purpose. 

This contrast favouring with the Christian knight and the God in medieval 

metrical romances demonstrates that the non-Christians are the rivals of the 

English because of their different faith, regardless of the racial background. 

Therefore, it is ambivalent whether the romances are targeting the Arabs, the 

Turks or any other racial backgrounds as the enemies of the English. However, 

within the historical context, it is a bit remote possibility that primarily the 

Ottomans are their enemies to be destroyed or converted. This has several 

reasons such as the geographical locations of the Ottoman settlements and the 

settings specified in the romances –as in Roland and Vernagu, in which King 

Charles marches to Constantinople to avenge and punish the Saracen King 

Ebrahim, the King of Spain- do not collide with each other. This strengthened 

the idea that the English metrical romances refer not to the Ottomans 

particularly but to the Muslims in general. Despite the distortion of the 

historical facts, the romances present the religious difference as the major 

reason for the conflicts of the Christians and the Saracens, in which the 

Ottomans are also included because of their religious identity but excluded with 

their national identity. 

Anglo-Ottoman Cultural Contacts in the Elizabethan Period (1558-1603) 

The religious difference creating the primary conflict between the Christians 

and the Saracens in the Middle Ages was mostly sustained as the reason for 

‘othering’ the Ottomans from the rest of the Europe during the Elizabethan era; 

however, the main reason for the ambivalent representations of the Turks during 

the Elizabethan period was the lack of reliable information about the Turks and 

the Turkish territories since they were provided by plenty of diplomats, 

merchants, travelers, some of which are translations into English. In other 

words, the English had to make use of the other European sources –mainly 

Italian and French- of information most of which were based upon the 

representation of the Turks. Accordingly, the English acknowledgement of the 

image of the Turk was mostly negatively stereotyped; apart from being arguable 

whether it had been adopted by all the social classes in England, since it is 

unclear whether the Turks were recognized as a threat by the lower-class in 

Elizabethan England since they might have been unknown to a certain 

population (Aksoy, 2004, pp. 59-60). On the other hand, Nancy Bisaha points 

out that there were also various European travelers and scholars writing on the 

Turks in the sixteenth century from a less biased perspective such as Italian 

Giovanni Menavino, Andrea Cambini, Giovio, speaking of the Turks’ 

honourable behaviour, contrary to the barbarian Turk stereotype exhorted by the 



The Ottomans and the Turks within the Context of  

Medieval and the Elizabethan English Poetry 

267 

European imagination. Additionally, diplomatic missions provided several 

diplomats in the Ottoman Empire with a more realistic perception of the Turks; 

hence, they could have less biased information on the Turks, since they had 

access to more accurate historical reports (Bisaha, 2004, pp. 177-178).  

Although so little was known in England about the trade activities of the Turks 

before the Elizabethan era, English merchants began to venture into the 

Mediterranean and the Levant during the fifteenth century (Wood, 1964, p. 1). 

Through the foundation of trade companies, goods were imported from the Far 

East by way of the Ottomans. After the Levant Company, formerly known as 

the Turkey Company, was granted a loyal charter by Elizabeth I in 1581, 

English merchants got the trading monopoly with the Ottoman Empire, which 

gave way to an increase in diplomacy between England and the Ottoman 

Empire (Vlami, 2015, p. 2). Besides, the first ambassadors to the Ottoman 

Empire were merchants, indicating that “Anglo-Ottoman diplomatic relations 

were from the start bound up with trade” (Jacobson, 2014, p. 1). Although 

Anglo-Ottoman trade relations and dramatic representations, despite the 

negative stereotypical representations, have been popular topics for research, 

there are only a few studies on the Ottoman representations in English poetry. 

As Jacobson also pays attention, “this is partly because the Elizabethan stage 

was the prime stage for negotiating the issues of cultural and religious identity” 

(2014, p. 4). In addition to this, for Jonathan Burton, the lack of interest in the 

racial and religious identities of the Ottomans in the Elizabethan English poetry 

stems from the fact there is no evidence of the Ottomans as allies (2005, p. 28).  

On the other hand, the awareness of the Ottoman’s actual expansionist power 

and its controlling influence over the East enabled a new understanding of the 

Ottoman and Islamic image. Hence, the appraisals and the representations of the 

Ottomans in the Elizabethan poetry shifted to accommodate different historical 

occasions, depending on the prominence of political and religious 

developments. During the Elizabethan period, England never had the upper 

hand in its dealings with the East, and “England could not possibly imagine 

itself in any way ‘dominating’ the Ottoman Empire, a relatively superpower of 

the age, and the only regional power with a standing army” (Burton, 2005,       

p. 57). Elizabeth’s correspondence with Murad III, considered to be the turning 

point for English assessment of the empire and the threat of Islam, reveals that 

the English accepted and approved the Ottomans and treated them with respect 

(Burton, 2005, p. 58). As Burton points out: 

The correspondence between Sultan Murad III and Queen Elizabeth I is 

just such a moment. As the first official exchange between England and 

the Ottoman Empire, the correspondence may be considered a watershed 

moment and a benchmark for practical English assessments of Ottoman 

Turks and the threat of Islam (2000, p. 130). 
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The English assessment of the Ottoman Turks and the acknowledgement of 

Islam as a threat to England were among the subject matters of the Elizabethan 

literary works since in the Elizabethan period Humanists utilized the classical 

past as a guide for the subjects they wrote, without an exception of the Turks 

and the Crusades. Even if the classical period, coined to designate the period of 

classical antiquity, preceded the rise of Islam and the Crusades, the Humanists 

saw connections and made use of the ancient models to make them fit the 

Turkish advance. The greatest shift brought to the discussion of the Turks was 

its secular tone since the Turks who moved across the borders of Europe were 

presented like the barbarians invaders of the antiquity rather than the enemies in 

the Crusades, reducing the religious antagonism to a political one. On the other 

hand, the fall of Constantinople in 1453 resonating with the classical past for its 

parallelism to the fifth century attacks on Rome encouraged the classical 

treatment of the Turks; therefore, the representations of the Turks by Humanists 

were not original and objective (Bisaha, 2004, pp. 43-44).  

Representations of the Turks in the Elizabethan English Poetry 

Different from the medieval period, in the Elizabethan period, medieval 

romances were criticized by Humanists on account of their glorification of 

villainy. Robert P. Adams explains that: 

In the romance world they found the glorification of passion and 

unreason, carried over into the glamorization of tyrants, of conquerors, 

and of a militarism that resulted in unmeasurable suffering to the 

commonwealth. […] In the romances they found, typically, a thinly 

disguised pagan social order that glorified injustice, violence, and war-

and they attacked it as both unchristian and absurd. To them the romances 

sought to glamorize (and the vogue of romance to perpetuate) antisocial 

concepts of the superman-hero, together with equally false ideas of 

‘honor’ of ‘glory’; and of the ‘greatness’ (not to say the dignity) of man 

(1959, p. 48). 

Since the exposure to the cruelty of physical and emotional violence in 

romances was criticized by the Humanists in the Elizabethan period, medieval 

romance was refashioned through the rediscovery of the Greek romances and 

the debate over the nature and value of romance in the sixteenth century, and 

consequently, epic, associated with the stories of quests and heroic birth of 

nations, regained importance while romance gradually declined (Fuchs, 2004, 

pp. 66-67). Nevertheless, the religious image of the non-Christians was not 

completely invalidated in the Elizabethan period since the earlier Christian 

representations of Muslims were still resilient as the religious ‘other’; 

furthermore, there emerged a stereotypical depiction of the Turks due to the fact 

that the Ottomans had been gradually taking over the role of the Saracens as the 

religious ‘other’ with their military achievements.  
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Some confusion arises from the loose Elizabethan usage of the term Turk 

mostly used to signify the Ottoman Sultan or a practitioner of Islam in early 

modern Europe which sustained “an immovable stereotype of the raging and 

expansionist Turk” (Parr, 1995, p. 11). While this view is visible in several 

plays of the Elizabethan era, the poetic works produced in this period are not 

marked by the images of the Ottomans or the Turks. This lack of representation 

de facto stems from the assumption that “the word ‘Ottoman’ does not describe 

a place” (Goodman, 1999, p. xiii) until the Ottomans constituted a threat to 

European Christendom. The term Turk, coextensively used with Islam, was 

equated to abandoning Christianity and embracing Islam in the Elizabethan 

period, which complicated the relationships with the Ottomans since the 

Christians assumed that the Ottomans were religiously corrupt (Burton, 2000,  

p. 126). Moreover, the attempts of the English to define themselves by means of 

religious identity had been maintained due to the fact that the lack of nationalist 

feelings in the sixteenth century England politically, socially or culturally 

prevented people to think of themselves as belonging to one nation; hence, the 

sense of belonging to the nation was supplied mainly by the religion which is a 

unifying concept (Kumar, 2003, p. 119). Hence, the image of the Turk, the 

Ottoman or the Muslim sustains the religious identity rather than a racial 

identity in the Elizabethan era and literature as a successor of the medieval idea 

and the representation in poetry. 

For instance, Edmund Spenser’s The Faerie Queene (1590), an allegorical work 

with a praise of Queen Elizabeth I, is the Elizabethan poem in which 

representations of Turks, Muslims and Saracens are ambivalently introduced. 

Spenser’s depiction of Cymochles both as a phlegmatic, self-indulgent 

Easterner and a brave man of fight, and his use of ‘Saracen’ and ‘pagan’ 

interchangeably in the poem, except Bruncheval in Book IV and the Souldan in 

Book V, blurs the distinction between the representations of the Saracen and the 

pagan (Heberle, 1993, p. 84). Actually, the only historical allusion to the 

Christian and Saracen conflict in the poem (Heberle, 1993, p. 83), the 

ransoming of Christian soldiers captured by the Muslims in Book I Canto X, is 

narrated by Spenser as follows: 

The fourth appointed by his office was, 

Poore prisoners to relieue with gratious ayd, 

And captives to redeeme with price of bras, 

From Turkes and Sarazins which them had stayd. (Spenser, 1977, p. 137). 

In Mark Heberle’s words, “Spenser refers to them [Turks and Saracens] 

explicitly one here” (1993, p. 83). In these lines, the Saracens and the Turks are 

marginalized and unified politically and religiously, despite their being 

mentioned as two separate ethnic groups, contrary to the Christian Europeans.  
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As Nazan Aksoy points out in her book Rönesans İngiltere’sinde Türkler, 

especially in the sixteenth century, the understanding of the significance of the 

Turkish people modified among the Europeans due to the fact that the Turks 

had been becoming a serious threat to them; therefore the Turks, ethnically 

stated in the Elizabethan literature -particularly in drama-, were mostly 

presented as cruel and traitor villains. This negative stereotypical representation 

was derived from the victories of the Turks over the Christendom which were 

achieved unvirtuously because of their rejecting Christianity (Aksoy, 2004,      

p. 116). The cruelty attributed to the Turks is expressed within the first three 

lines of Sonnet VIII in Sir Philip Sidney’s Astrophel and Stella (1591):  

Love, borne in Greece, of late fled from his native place  

Forc’d by a tedious proofe that Turkish hardned hart  

Is not fit marke to pierce with his fine-pointed dart— (Sidney, 1888, p. 8). 

In the sonnet, while Sidney is describing Cupid’s voyage from Greece to 

Astrophel’s heart, he mentions that the heart of the English is soft and 

vulnerable to his darts, unlike the heart of the Turk which is hard to be pierced 

with his arrows. In addition to this, there is another reference to the Turk in 

Sidney’s Sonnet XXX in Astrophel and Stella: 

Whether the Turkish new-moone minded be 

To fill his hornes this yeare on Christian coast ? 

How Poles’ right king meanes without leave of hoast  

To warm with ill-made fire cold Moscovy ? (Sidney, 1888, p. 30). 

In the sonnet, while several political issues that are of importance to England 

are mentioned, the Ottoman threat to Europe is expressed within the first two 

lines with a reference to the crescent representing Islam (Glassé, 2002, p. 314) 

and the Turks as its representative and leader. Furthermore, Sidney, in his The 

Defence of Poesy (1595) emphasizes the respect that the Turks paid to the poets 

and poetry while complaining about the failure of cultivating poets in England. 

He writes that “And therefore, as I said in the beginning, even Turks and Tartars 

are delighted with poets” (Sidney, 1890, p. 39); however, his statement is 

humiliating:  

In Turkey, besides their lawgiving divines they have no other writers but 

poets. In our neighbor country Ireland, where truly learning goeth very 

bare, yet are their poets held in a devout reverence. Even among the most 

barbarous and simple Indians, where no writing is, yet have they their 

poets, who make and sing songs (Sidney, 1890, p. 4). 

Along with the Irish and the Indians, Sidney includes the Turks among the most 

barbarous nations which revere their poets, unlike the English. Therefore, the 

Turks are not only discriminated as religious and ethnic ‘other’ but also cultural 

‘other’. Apart from being a non-Christian ‘other’ during the medieval period 

and literature, the Ottomans were also cultural ‘others’ in the Elizabethan 
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period. The Ottomans, actually, had never been regarded as a part of the 

European culture since the rise of the Empire, because the existence of the 

Ottoman Empire created a kind of dislocation between the classical past and the 

Renaissance English Humanist understanding, since it was neither the successor 

of the Roman antiquity and the Eastern Christianity nor the predecessor and the 

representative of the newly emerging European culture in the Elizabethan 

period. As pointed out by Miriam Jacobson: 

early modern English depictions of the classical past as a “golden age” 

allowed writers to question and critique the practice of classical imitation 

and the authority of the ancients. … The alternately familiar and vexed 

relationship of early modern English writers to classical antiquity derives 

in part from the authority that the Elizabethan education system vested in 

Latin authors, grammar, and language (2014, p. 8). 

As a consequence of the acknowledgement and the emulation of the Elizabethan 

English poets to the classical antiquity, the literary authority of the classical 

antiquity was inherited and reproduced. The English poets of the sixteenth 

century imitated and maintained an interest in the classical poetics and looked 

for inspirations from this familiar tradition, instead of engaging with the foreign 

ones. The poetry produced in the Elizabethan era was mostly in form of sonnets, 

epics, pastorals, satires depending largely upon period (Miles, 1955, p. 866). 

The exclusion of the Ottomans or the Turks from the European faith and culture 

indicates the very early form of the Oriental idea which Edward Said came up 

with, claiming that the significance of Orientalism arises from the fact that there 

is an “ineradicable distinction between Western superiority and oriental 

inferiority” (Said, 1978, pp. 14-15). However, instead of presenting the 

Ottomans as cultural and religious ‘others’, the Elizabethan poetry excludes 

their representations, and hence, through the lack of their representations, even 

as a religious and cultural ‘other’, the Ottomans’ expansionist power and 

existence are ignored. The lack of interrogation of the Ottomans in the 

Elizabethan poetry complicates the audience responses to them as ‘others’ and 

blurs how religious and racial otherness is scrutinized during the period. 

Historically, the Renaissance vision of the East encapsulates both denunciation 

and admiration of the Turks, since “the demonization of Oriental rulers 

provided a highly charged impetus for England’s own attempts to dominate the 

East, their valorization provided a model for admiration and imitation” (Bartels, 

1992, p. 5) because England never had the upper hand in the relationships with 

the East and possessed no territory outside of the British Isles when the official 

relations with the Turks started in 1579; therefore, they could not dominate the 

Ottoman Empire which was the superpower of the age (Burton, 2000, p. 130). 
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Conclusion 

It can be deduced after all these discussions that the rising military might of the 

Turks that became apparent with the Ottoman advances particularly after the 

fall of Constantinople in 1453 during the reign of Mehmed II put the Christian 

Europeans in a defensive position against the advancing Muslim Turks and 

clarified the religious, ethnic and cultural divergence and ‘otherness’ of the 

Muslim Turkish Ottoman Empire. This Elizabethan image of the Ottomans as 

the cultural ‘other’ is, de facto, a regenerated ‘otherness’ of the main medieval 

stereotype of religious ‘other’, associating the Turks only with the rest of the 

Muslims, irrespective of their cultural or ethnic identity. Actually, the medieval 

image of the Saracen, interchangeable used for the non-Christians, functioned as 

a model for the representation of the Turk which became the Muslim ‘other’ in 

the Elizabethan era. Although the Turks were not distinguished from the 

Saracens in medieval period and considered among the Saracen rivals during 

the Crusades, the Turks, particularly the Ottomans, were began to be identified 

with the Muslim world in the late medieval period with the rise of the Ottoman 

Empire as a mighty political and military entity. Especially after the Turks’ 

becoming the contemporary barbarians within the European understanding after 

the fall of Constantinople (Bisaha, 2004, p. 72), the Turks were perceived 

mostly as the barbarian leaders of Islam, particularly after Selim I’s becoming 

the caliph, uniting their ethnic and religious identities in their ‘otherness’. The 

change of the enemies of Christendom from the Saracens to the Turks in the 

Elizabethan period with the prominence of the ethnic and cultural identities of 

the Turks, as Schwoebel states, made Turks “the bloodthirsty foe of Christ and 

Plato” (Schwoebel, 1969, p. 166), stressing their otherness to the Europeans 

with regard to their religious and cultural heritage. 

The medieval usage of ‘Saracen’ synonymous with ‘Muslim’ changing into the 

Elizabethan usage of the ‘Turk’ conflated with the ‘Muslim’ with a stress upon 

the ethnic affiliation are reflected to the literary works produced during the 

mentioned eras. Whilst the romances employed Turks/Ottomans 

interchangeably with the Saracens as Muslim ‘others’, with the rising 

prominence of the Ottoman ethnic identity in the Elizabethan period due to the 

Ottomans’ getting the upper hand in the military, political and religious 

positions, the Turks gained acknowledgement in literary works, distinguishing 

them from the other Muslims and not restricting their representation only to 

their religious identity, despite the ongoing ‘other’ stereotyping since the 

Middle Ages. The Turks are represented as the religious ‘other’ by being 

merged with the representations of the Saracens as the non-Christian ‘others’ in 

medieval period; however, towards the late Middle Ages, with their embracing 

the Islamic leadership through taking over the caliphate, their ethnic identity 

became more foreground in addition to their religious identity; hence, the Turks 
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are marginalized twice. Thus, the representation of the Turks as a part of the 

Saracen ‘other’ in medieval romance was relatively enriched with the 

representation of the Turk as an ethnic and cultural ‘other’ in Elizabethan 

period, though the poetry produced in the mentioned era lacks vast Turkish 

representations. In the Middle Ages, the Turks lacked the political and religious 

leadership but they were still religious ‘other’; nonetheless, in the Elizabethan 

period, the Ottomans’ rising political power and the religious leadership of the 

“other” faith, apart from being the cultural “other” since not the successor but 

the destroyer of the Roman Empire, made the Turks religious, ethnic and 

cultural ‘other’, unifying all differences in itself. To focus on these variable 

images of the Turks from medieval to the Elizabethan poetry helps illustrating 

the diverse acknowledgement of Turkish identity that has been shaped by 

religious and ethnic ideologies and cultural beliefs. 
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(İtalyancadan Çeviren) Güner DOĞAN  

Özet: Bu makale, 1479 ile 1504 yılları arasında Osmanlı Sultanları tarafından 

Venedik Cumhuriyeti’ne gönderilen belgelerin çeviri ve kopyalarını muhafaza 

eden Venedik Devlet Arşivi’ndeki Liber Graecus adlı bir el yazması kaydın 

analiz ve tanımlamasını içermektedir. Buradaki belgelerin hemen hepsi 

Grekçedir. Grek dili, II. Bayezid’e kadar, Batı devletleri ile gerçekleşen 

diplomatik ilişkilerde Osmanlılar tarafından kullanılmış olan bir dildi. Liber 

Graecus sayesinde sadece 16. yy’ın başında Osmanlı-Venedik ilişkilerinin 

detaylı bir kaydını bulmuyoruz, fakat aynı zamanda Venedik divanının 

faaliyetleri hakkında ve Grek kâtiplerin oynadığı rol hakkında da daha fazla bilgi 

sahibi oluyoruz. 

Abstract: The present article offers a description and a analysis of the Liber 

Graecus, a manuscript register from Venice State Archive containing copies and 

translations of the documents sent from the Ottoman sultans to Venice between 

1479 and 1504. Almost all the documents are in Greek, which until Bayazid II’ s 

reign was the language used by the Ottomans in diplomatic communications with 

Western powers. Thanks to Liber Graecus not only we have a detailed account 

of Venetian-Ottoman realtionship at the turn of the 16th century, but also we 

learn more about the activity of the Venetian chancery and the role played by 

Greek scribes working there. 

Giriş  

Venedik Devlet Arşivi’nde bulunan çok sayıda vesika, uzun yıllar müddetince 

bazı olayların da sebebi olmuştur. Buna bir örnek verecek olursak, LIBER 

GRAECUS adıyla bilinen bir el yazması kümesi XV ile XVI. yüzyıllarda 

Venedik ile Osmanlı diplomasisi içinde oldukça kıymetli bir tanık olduğu kadar, 

XIX. yüzyılda Venedik ile Viyana arasında sıkıntılarla dolu bir macera 

içerisinde de kalmıştır. 

Venedik Cumhuriyeti’nin yıkılış senesi olarak bilinen 1797 ile 1805 yılları 

arasında geçen süre içerisinde Venedik’in sahip olduğu kültür varlıkları 

karşısında Avusturya’nın siyaseti, Venedik arşivlerinde muhafaza edilmekte 

olan özgün arşiv serilerinin büyük bir kısmını Viyana’ya götürmek olmuştur. 

1805 senesinde Napolyon’un gelişinden evvel, General Franz Sebastian 

Gassler’in iki sene süren bir keşif çalışmasının sonrasında Trattati Originali 

                                                            
 Calia, A. (2012). Il Liber Graecus dell'Archivio di Stato di Venezia e la Diplomazia 

Veneziano - Ottomana in Lingua Greca Tra XV e XVI Secolo. Byzantion, 82, 17-55. 
 Università di San Marino, École Pratique des Hautes Études. 
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Costantinopoli (İstanbul Menşeli Antlaşmalar) adı altında kaydedilen 83 vesika 

ve 11 fragman, Avusturya Devlet Arşivi’ne taşınmıştır1. Bu evrakların bir kısmı 

26 Aralık 1805 günü imzalanan Pressburg Antlaşması sonrası iade edilse de 

yaklaşık 3000 kadarı filza ve registro (dosya ve belge özetlerini içeren kütük) 

şeklinde Avusturya’da kalmıştır. 

1866 yılında Venedik Kent Devleti’nin İtalya krallığına katılmasından kısa bir 

süre evvel, Avusturyalı yetkililer başka vesikaları ve 1805 senesinde Venedik’e 

iade edilen evrakı ve bunun yanı sıra daha başka çeşitli tasnifler içerisinde yer 

alan Di İmperatori Bizantini e Ottomani (Bizans İmparatorları ve Osmanlı 

hakkında) adı altında bazı belgeleri de Viyana’ya beraberlerinde götürdüler. Bu 

vesikalar aşağı yukarı 1868 senesinde, Floransa’da yapılan bir antlaşmanın 

hemen akabinde, Venedik’e iade edildi ve arşiv için yeni bir yer olarak tahsis 

edilen Frari Manastırının hemen yanında 1817 ile 1822 yılları arasında taşınmış 

olan Archivio di Stato di Venezia’ya (Venedik Devlet Arşivi) konuldu2. 1868 

senesinde iade edilen ve Miscellanea Atti Diplomatici e Privati (Diplomatik ve 

Kişisel Kayıtların Derlemesi) adı altında bir araya getirilen bu seri, Venedik 

Cumhuriyeti devrinde çok büyük ve oldukça kıymetli bir arşivlik seri olup 

Palazzo Ducale (Dükler Sarayı) içerisinde Secreta denilen Cancellier Grande 

(Baş Mühürdar) tarafından muhafaza altında tutulan bir külliyat içinde papalar, 

imparatorlar, sultanlar ve Venedik Devlet Başkanları yani Doç’lar gibi yüksek 

kademelerdeki yetkililerin elinden çıkan vesikaların özgün metinleri ve 

suretlerini barındırıyordu3.  

İşte burada konu edilen bu seri içerisinde 45. Busta’da (kutu) LIBER GRAECUS 

bulunmaktadır. Bu kutunun üzerinde el yazısı ve kurşun kalemle Documenti 

                                                            
1 Orijinal kataloglar Venedik Devlet Arşivi’ndedir, “Indici, consegna di Atti”, busta 1, 

1806; bk. V. CÉRÉSOLE, “À propos de l’article XVIII du Traité de Vienne du 3 

octobre 1866”, La vérité sur les deprédations autrichiennes à Venise, 1867, ss. 52-61; 

F. CAVAZZANA ROMANELLİ, “Gli Archivi della Serenissima. Concentrazione e 

ordinamenti, G. BENZONI-G.COZZI (yay.), Venezia e l’Austria, içinde, Venezia, 

1999, ss. 291-308; F. CAVAZZANA ROMANELLI-S.ROSSI MINUTELLI, 

“Archivi e Biblioteche, M. ISNENGHI-S.WOOLF (yay.), Storia di Venezia. 

L’Ottocento e il Novecento, vol.II, Roma, 2002, ss. 1081-1122. 
2 Yeni Venedik arşiv binasının kuruluş tarihi 13 Aralık 1815’tir. Buna rağmen kayıtların 

çoğu Viyana’da muhafaza edilmektedir. Emanuele Antonio Cicogna’nın tanıklığı 

için, Diarii, I, varak. 3050, 3052, 3069, 3079, 4031, ms. Correr 2844; aynı zamanda 

bakınız, A. DA MOSTO, L’Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, 

descrittivo ed analitico, 2 voll., Roma, 1937-1940, vol. I, ss. 4-5; M.F. TIEPOLO, “ 

Archivio di Stato di Venezia”, Guida Generale degli Archivi di Stato, vol. IV, Roma, 

1994, ss. 873-874, 878; F. CAVAZZANA ROMANELLI, Gli Archivio di della 

Serenissima, ss. 294-299. 
3 DA MOSTO, L’Archivio di Stato, vol. II, s. 252; TIEPOLO, Archivio di Stato di 

Venezia, s. 908. 
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restituiti dal Governo Austriaco (Avusturya Hükümeti tarafından geri verilen 

belgeler) ifadesi yazılmıştır. İşte bu ifade, bu el yazmaların Viyana Arşivlerinde 

bulunduklarını işaret eden bir şahittir. LIBER GRAECUS belgelerinin hemen 

hepsinin sağ taraflarında iliştirilen dört köşe, beyaz ve mavi numaralı etiketler 

onların Avusturya’da kaldığı hakkındaki son bir hatıradır. 

Venedik Devlet Arşivi’nin 19 yy. boyunca Frari denen belge serilerinin 

aktarılmalarından evvel ve sonra da Avusturya’daki vesikaların kesin olarak 

iadesinin akabinde arşivdeki malzemelerin yeniden organize edilmesine ve var 

olan serilerin ayrı ayrı gösterilmelerine sıkça ihtiyaç duyuldu4. İlgili bu çalışma 

Türk yetkililer tarafından gönderilen vesikaların bulunduğu koleksiyonları da 

yakından ilgilendirmektedir. Collezione documenti Turchi (Türkçe Belgeler 

Koleksiyonu) ve Lettere Scritture Turchesche (Türkçe Mektuplar ve 

Yazışmalar) adı altında iki seri hâlinde olan bu malzeme bir dil kavramına göre 

(büyük ölçüde Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere yabancı lisanlarda kaleme 

alındıkları için) düzenlendiler5. LIBER GRAECUS içinde II. Mehmed’e ait olan 

önemli bir ferman vardır. Bu ferman Atti Diplomatici e Privati diye adlandırılan 

seri içerisinde bir Osmanlı padişahının kendi bütünlüğü içerisinde muhafaza 

edilen ilk Grekçe belge olup, ayrıca her ikisi de a tergo (sırt, arka)’da seriye 

göre bir numara almıştı ve diğer Türk vesikalarında bu işarete rastlanmaz6.  

                                                            
4 1805 ve 1868 yıllarında Viyana’dan Venedik’e teslim edilen belgeler hakkında bk. B. 

CECCHETTI, “Della dispersione di documenti veneziani e di alcuni archivi del 

Veneto, Atti del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere, ed Arti, içinde, s. II, 11 

(1865-1866), ss. 432-453); Aynı yazar, “Appunti sulla restituzione degli oggetti d’arte 

e antichità e dei documenti fatta dal Governo austriaco all’Italia nel mese di 

sett.1868”, T. GAR, “Cenno sui documenti restituiti dall’Austria all’Archivio 

generale di Venezia”, Atti del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 

içinde, s. III, 14 (1868-1869), ss. 190-197; A. SAGREDO, “Spoliazioni austriache 

nella città di Venezia, [ed.] elenco delle filze, volumi, codici, atti antichi, diplomatici, 

prelevati e tolti in consegna dall’Imperial Regio Archivio generale di Venezia nei 

giorni 22 e 23 luglio 1866, per farne il trasporto a Vienna”, Archivio storico italiano, 

içinde, s. III, 4 (1866), kısım II, ss. 164-172; L. SEGUSO, Delle depredazioni 

austriache negli Archivi di Venezia, Venezia, 1866. 
5 Venedik Devlet Arşivi direktörüne Alessio Bombaci’nin kaleme aldığı mektup 

hakkında bk. A. BOMBACI-M.P.PDANI FABRIS, I “Documenti Turchi” 

dell’Archivio di Stato di Venezia, Roma, 1994, s. XXI ve giriş, s. XXXVI. 
6 Belge bugün Miscellanea Atti Diplomatici e Privati, busta 38, ex Pacta Secreta 

230’dadır. Bu belge, G. M. THOMAS (yay.), Diplomatarium veneto-levantinum sive 

acta et diplomata res venetas, graecas atque levantis illusttantia, içindedir. 2.voll. 

Venezia, 1880, vol. II, ss. 366-368, No. 198 (Venedik lehçesinde tercümesi). N. 

IORGA (ed.), “Le privelège de Mohammed II pour la ville de Pera, Bulletin 

Historique de l’Académie roumanie, 11 (1914), ss. 18-21; F. BABINGER-F. 

DÖLGER, “Mehmed’s II. frühester Staatsvertrag, OCP içinde, 15 (1949), ss. 225-
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LIBER daha sonra unutuldu, ancak 1940 yılına gelindiğinde büyük Türkolog 

Alessio Bombaci, Venedik Devlet Arşivi’nde bulunan Türk vesikalarının tam 

bir koleksiyonunu düzenlemek ve özetlemek için görevlendirildi ve şu an 

bulunan mevcut sistemi o meydana getirdi. Alessio Bombaci, Türk belgelerine 

dair çalışmasını, araya giren acı dolu savaş olayları sebebiyle ve daha önemli 

başka görevlerden dolayı sonuçlandıramadı ve LIBER GRAECUS hakkında 

ancak 1953 senesinde haber verdi7. Ertesi sene, Alessio Bombaci, yazma metnin 

analitik bir tasvirini yapıp neşri ölçütü olarak da her bir vesikanın göndericisinin 

kimliği üzerinde durup aynı sene içinde II. Mehmed’in daha evvel 

yayımlanmamış bazı Grekçe vesikalarını neşretti ve bunun yanı sıra orijinal 

metni kaybolup da LIBER GRAECUS içerisinde suretleri bulunduğundan dolayı 

kurtulanları neşretti8. Bunun yanında Grekçe ve Türkçe karşılaştırmalı bir tarzda 

bir araştırmayı gerçekleştiremedi ancak devam eden yıllar içerisinde 

Bizantinoloji ve Türkoloji alanlarında nadir olarak araştırmalarda zikredildi 9. 

Daha sonraları Franz Babinger de LIBER GRAECUS ile meşgul olmaya başladı 

ve LIBER içerisinde bulunan II. Bayezid devri vesikalarının (sayfa 24ʳ-100ʳ) 

fotokopilerini Venedik Devlet Arşivi’ne yaptırttı. Bir kutu içerisinde muhafaza 

altına alınan vesikalar, Babinger’in vefat etmesinin akabinde (1967) Viyana’da 

bulunan Institut fur Byzantinistik adlı kuruluşun başkanı Prof. Hebert Hunger 

isimli araştırıcıya teslim edildi. 90’lı yılların sonuna gelindiğinde Prof. Otto 

Kresten aracılığı ile ilgili kutu o sıralarda Venedik’teki Fondazione Cini 

bünyesinde bulunan Istituto Venezia e l’Europa (Avrupa ve Venedik Enstitüsü) 

adlı kuruluşun başkanlığını yapan Prof.Dr. Antonio Rigo’ya kesin olarak teslim 

edildi. Fotoğraflardan başka kutunun içerisinde, Venedik Devlet Arşivi’nde II. 

                                                                                                                                                  
258, yeniden baskısı için bk. F.DÖLGER, Byzantinische Diplomatik. 20 Aufsätze zum 

Urkundenwesen der Byzantiner, Ettal, 1956, ss. 262-291; aynı zamanda bk. 

A.BOMBACI, Due clausole del trattato in greco tra Maometto II e Venezia, BZ, 43 

(1950) ss. 267-271.  
7 1953 yılında IX Congresso Internazionale di Studi Bizantini’de kısa bir bildiride, bk. 

A.BOMBACI, “Diplomi ottomani in greco”, Atti del Congresso Internazionale di 

Studi Bizantini, içinde, (Salonicco 12-19 aprile 1953), vol.II, Atene, 1956, s. 300. 

Bombaci’nin çalışmaları hakkında bk. A. GALLOTTA, “Ricordo di Alessio 

Bombaci”, I “Documenti Turchi” dell’Archivio di Stato di Venezia, içinde, ss. XI-

XVI; ss. XXXVIII-XXXIX; M.P.PEDANI (yay.) Inventory of the “Lettere e Scritture 

Turchesche” in the Venetian State Archives, Leiden, 2010, ss. XXXIII-XXXIV. 
8 A.BOMBACI, “Nuovi firmani greci di Maometto II, BZ, 47 (1954), ss. 298-319. 
9 Bk. A.BOMBACI, “Nuovi firmani greci di Maometto II, s. 298, No.1. Daha sonraki 

yıllarda Osmanlı sultanlarının Grekçe dokümanları hakkında çok nadir yapılmış 

çalışmalar vardır, bunun yanı sıra Liber Graecus’da çok nadir ima edilir. S. 

VRYONIS, “The Byzantine Legacy and Ottoman Forms”, DOP, 23-24 (1969-1970), 

s. 275, No.55’te sıklıkla hatırlanır. K.M.SETTON, The Papacy and Levant (1204-

1571), vol.II, Philadelphia, 1978, s. 328, n.47; J.RABY, “Mehmed the Conqueror’s 

Greek Scriptorium, DOP, 37 (1983), s. 27, No.63, s. 28, No.66. 
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Bayezid devrine ait belgeler üzerine Babinger tarafından hazırlanmış olan üç 

sayfadan ibaret not bulunmaktadır. Bunlardan başka 1 ve 30 Haziran 1966 

tarihli iki adet Herber Hunger’e yazılmış mektup bulunmakta olup, Babinger bu 

yazışmalarında özellikle, hem Grekçe hem de Türkçe olarak iki lisanda kaleme 

alınmış ilk Osmanlı belgelerinde bulunan kronoloji sorunlarına işaret 

etmektedir10.  

LIBER GRAECUS’un ve burada bulunan Osmanlı sultanlarının Grekçe kaleme 

alınmış vesikalarının ayrıntılı bir tahlili Bombaci ve hatta Babinger tarafından 

da arzu edilmişti. Bu vesile ile Bombaci’nin bu el yazmasının tanıtımda 

gösterdiği ciddiyete rağmen, LIBER GRAECUS’un yapısı ve ortaya çıkışını 

aydınlatacak bir tasvirin faydalı görüleceği bellidir. 

1. Tasviri 

Archivio di Stato di Venezia (Venedik Devlet Arşivi), Miscellanea Atti 

Diplomatici e Privati, busta: 4511, No. 1324.  

XV. yy’ın sonu – XVI. yy’ın başı, Parşömenli kâğıda, 335x237, varaklar, I, 100 

(numara verilmiş), I’. 

Fasiküller: I, 6x7 (84), 1x8 (100) , I’. 

İlgili yazma belge 4 müstensih tarafından tahrir edilmiş: a. (varak 1ʳ-24ʳ), b. 

(varak 24ʳ-60ʳ), c. (varak 60ʳ-72ᵛ), ç. (varak 73ʳ-100ʳ). 

Daha evvel Alessio Bombaci tarafından bir tasvir yapılmıştır, Il “Liber 

Graecus”: un cartolario veneziano comprendente inediti documenti ottomani in 

greco (1481-1504), F.MEIER, Westöstliche Abhandlungen: Rudolf Tschudi zun 

siebzigsten Geburtstag überreicht von Freunden und Schülern, içinde, 

Wiesbaden 1954, ss. 288-303. 

Kapak: Yazmalar beyaz bir kâğıt tarafından korumaya alınıp üst tarafta 1324 

numara ve sonrasında (yakın zamanda yazılmış) ise, 1478-1504 tarihi vardır. 

100 varaklı parşömende sultanlar ile olan ilişkilere dair Grekçe ve Latince yazılı 

                                                            
10 CDT I. 73 (Osmanlıca) ve I. 77 (Grekçe), sırasıyla 25 Aralık 1502 (24 Cümada 

‘l’ahıra 908, İslam takvimi) ve 14 Aralık 1502 (Hristiyan takvimi). 1409 yılında 

Venedik ve Osmanlı arasında patlak veren ikinci savaşın sonunda, 20 Mayıs 1503 

tarihinde sonradan Venedikliler tarafından onaylanan barış antlaşmasının maddelerini 

tartışmak için II. Bayezid tarafından Venedik Devlet Başkanı olan Doç Leonardo 

Loredan’a yazılan mektup. Babinger 1967 yılında vefat etti, son dönemlerinde 

belgelerle daha fazla ilgilenemedi. Hunger’in daha sonra Venedik Devlet Arşivi’nde 

bulunan başka bir belge üzerinde çalışmasını hatırlayabiliriz: “Pirateria in der 

Aegaeis anno 1504. Brief Bayezids II an Leonardo Loredan”, BYZ, 40 (1970), ss. 

361-376. 
11 Dosya 45’te kronolojik olarak 7 Ocak 1479’dan 2 Aralık 1484 tarihi arasında 

sıralanmış başka belgeleri de buluyoruz.  
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belgelere Grecus yazıldığı okunuyor. Bunun da hemen altında ise, 1478’den 

1504’e kadar tarihler bulunuyor, yukarıda sağ tarafta 7 yazılmış. Kurşun bir 

kalemle yakın zamanda konulan not ise şöyledir: Avusturya Hükûmeti 

tarafından iade edilen belgeler” ve “B 45” diye bir busta numarası var. Yine dış 

kapakta beyaz ve mavi renklerde dörtgen iki adet etiket yapıştırılmış ve 

mürekkep ile 132412 ve 231 rakamları konmuş. Kabın sırt tarafında “Graecus-

Pacta Turcica” (Grekçe kütük-Türk Antlaşmaları) kaydı düşülmüş. Kabın alt 

tarafında iki defa yazılmış “Grecus” kelimesi ise mavi mürekkep ile yazılmış. 

Fihrist: Koruma için konulmuş sayfadan evvel kırk sayfadan oluşan alfabetik 

bir fihrist bulunur, bunun boyutu 331x120’dir. Fihristin kapağında “1478 barış 

maddelerinin çeşitli yazımlarını ihtiva eden fihrist kitap”. İç tarafında 

hazırlanmış fihristte ise önemli mevzular sıralanırken, konu, yer adı veya 

gönderenin adı baş harfe göre düzenlenmiş, her bir belgenin Liber içinde uyumu 

da ayrıca belirtilmiştir. El yazmasının son kısmında, koruyucu kâğıttan sonra, 

iki tane sayfa mevcut olup bunlarda İtalyanca olarak Liber’in içeriğini belirten 

notlar bulunur.  

Numaralandırma: Sayfalarda satır çizgileri ve sayfanın yukarı sağ tarafına 

konmuş birden yüze kadar Arap rakamları sıralanır. Liber’in iç tarafında yer 

alan her bir belgenin başında kapaktakine benzer etiketler vardır ve bunlar XIX. 

yy’da yapılmıştır. 1321 ile 1566 arasında numaralanan etiketlerdeki zamanlama 

bazen tutarsızdır, sebebi de yıl ilerlemelerinde Venedik Cumhuriyeti zamanında 

uygulanan sistem (more veneto) hesap edilmemiştir. Bu ilgili Venedik 

takviminde yılbaşı 1 Mart günü addedildiği gibi Gregoryan takvimine göre 2 

aylık bir gecikme vardır. O hâlde etiketlerde bulunan numaralandırma esnasında 

ocak ve şubat aylarına denk gelenler bir yıl geç gösterilir. Ayrıca bütün belgeler 

aynı kişi tarafından etiketlerin alt taraflarında özel olarak numaralandırılmıştır 

(Tercüme için de aynı numara verilmiş). 

                                                            
12 Dosya 45’teki diğer belgeler 1319’dan 1398’e kadar artan bir sıralamada yer 

almaktadır. Bunların sonlarına bir etiket iliştirilmiştir. Sonra, Grekçe belgelerin kısa 

özetleri ile birkaç folyo içerisinde Liber takip eder. Her bir kayıttan sonra Liber 

içerisindeki belgelerin numarası yer alır ve beyaz ve mavi etiketler iliştirilmiştir. 

Liber Graecus’un numaralandırılması için: No.1321=LG 1; No.1322= LG 2; 

No.1326= LG 7; No.1327= LG 8; No.1328= 9, No.1329= LG 11; No.1330= LG 12, 

No. 1331= LG 13; No.1334= LG 3, No.1336= LG 4; No.1337= LG 5; No.1340= LG 

6, No.1343= LG 14; No.1344= LG 15; No.1350= LG 16, No.1351= LG 17; 

No.1353= LG 18; No.1355= LG 21; No.1356= LG 20; No.1375= LG 29, No.1358= 

LG 30; No.1359= LG 31; No.1362= LG 22, No.1363= LG 23; No.1364= LG 24; 

No.1365= LG 25; No.1366= LG 27, No.1367= LG 28; No.1370= LG 43; No.1372= 

LG 32; No.1373= LG 33, No.1375= LG 34; No.1376= LG 35; No.1379= LG 41; 

No.1380= LG 44; No.1382= LG 42; No.1383= LG 51; No1385= LG 45; No.1387= 

LG 40; No.1394= LG 46; No.1396= LG 47. 
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1. (varak 1ʳ-2ᵛ) II. Mehmed ile Venedik Cumhuriyeti’nin sekreter ve büyükelçisi 

olan Giovanni Dario arasında 25Ocak 1479 tarihi imzalanan Sulh 

Antlaşmasının maddeleri. 

Asıl metin Grekçe olup sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip 

eder. 

Grekçe asıl metin: ASV, CDT I.2. Kopyası: ASV, Libri Commemoriali, XVI, 

142; Commemoriali, özetler, vol. XVI, 127, Tercümesi: ASV, Libri 

Commemoriali, XVI, 142 (özet XVI, 126). Neşri: MM III, ss. 295-298; 

D.GILLILAND WRIGHT-P.A. MACKAY, “When the Serenissima and the 

Gran Turco made love: the peace treaty of 1478”, Studi Veneziani, 53 (2007), 

ss. 261-277. 

2. (varak 3ʳ) II. Mehmed’in yemin mektubu. Giovanni Dario’nun Venedik 

şehrine dönüşünü haber verir ve Lütfi Bey adlı temsilciye itimatnameyi tedarik 

eder. 29 Ocak 1479. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış 

tercümesi takip eder. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 3. Tercümesi: ASV, CDT, I. 3 bis; ASV, Libri 

Commemoriali, XVI, 137 (özet XVI, 130. Neşri: MM III, p.298. 

3. (varak 3ʳ-4ᵛ) Elçi Benedetto Trevisan ile yapılan müzakereler sonunda varılan 

neticelere göre belirlenen sınırlar hakkında. 23 Eylül 1479. Metin Grekçe, 

sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 4. Tercümesi: ASV, CDT I. 5 ve I. 9; ASV, 

Libri Commemoriali, XVI, 141 (özet XVI, 134). Neşri: Alessio Bombaci, Nuovi 

firmani, ss. 300-305; Les toughras enluminés de la collection de documents 

turcs des Archives d’Etat de Venise, içinde, Atti del secondo congresso 

internazionale d’arte turca, Napoli, 1965, tav. XV, fig.1. 

4. (varak 4ᵛ-5ʳ) Benedetto Trevisan ile varılan anlaşmaların onaylanması: 

Osmanlı ülkesinde serbestçe ticaret yapacak olan Venedikli tüccarlara tanınan 

güvenceler. 7 Ekim 1479. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış 

tercümesi takip eder. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 6. Kopyası: ASV, Libri Commemoriali, XVI, 

142 (özet XVI, 137). Tercümesi: ASV, CDT I. 7 ve I. 8; ASV, Libri 

Commemoriali, XVI, 143 (özet XVI, 138). Neşri: MM III, s. 298. 

5. (varak 5ᵛ-6ʳ) Barış zamanında Venedik gemileri tarafından bazı Türk tüccar 

gemilerinin ele geçirilmesine dair II. Mehmed’in aldığı tedbir hakkında. 12 

Ekim 1479, Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi 

takip eder. Neşri: Alessio Bombaci, Nuovi firmani, ss. 305-306 (No.2). 

6. (varak 6ʳᵛ) Battista Gritti ismindeki Venedik Balyosunun İstanbul’a ulaştığı 

ve Venedik Cumhuriyeti ile varılan anlaşma üzerine ödenmesi gereken 10 bin 
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duka’nın Babıâli’ye teslim edildiğine dair II. Mehmed’in haberi. 17 Kasım 

1479. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip 

eder. 

Tercümesi: ASV, CDT I. 9b; ASV, Libri Commemoriali, XVI, 141 (özet XVI, 

141). Neşri: Alessio Bombaci, Nuovi firmani, s. 307 (No.3). 

7. (varak 6ᵛ-7ᵛ) İnebahtı civarında bulunan Galata adlı castrum’un tahrip 

edilmesine dair II. Mehmed’in emirleri. Bunun yanı sıra Arnavutluk ve 

Mora’daki bazı sınırlara dair daha başka tembihler hakkında. 7 Ocak 1480. 

Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 10. Tercümesi: ASV, CDT I. 11 ve I. 12; 

Neşri: MM III, ss. 293-295 (7 Ocak 1479 olarak tarihlenmiş) 

8. (varak 7ᵛ-8ʳ) II. Mehmed’in, Jovan Crnojević adlı serseriyi teslim edip, 

arazilerinin emniyetini güçlendiren Venedik Cumhuriyeti ile beraber bu 

başarıya sevinmesi hakkında. 7 Ocak 1480. Metin Grekçe, sonrasında Venedik 

lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Neşri: Alessio Bombaci, Nuovi firmani, ss. 309-310 (nu.6). 

9. (varak 8ʳ) Osmanlı elçisi olan Hasan Bey için II. Mehmed’in verdiği 

itimadnâme mektubu. Elçi Hasan Bey, mektupta yer almayan haberleri gizli 

olarak iletecektir. 7 Ocak 1480. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine 

yapılmış tercümesi takip eder. 

Neşri: Alessio Bombaci, Nuovi firmani, s. 308 (No.4). 

10. (varak 8ʳᵛ) II. Mehmed Santa Maura arazisinde bulunan balık çiftliğinin 

yani dalyanın yarısının kendisine hediye edilmesini istiyor. Bu adanın yarısı 

Venedik Cumhuriyeti’ne diğer yarısı da Osmanlı Devleti’ne ait bulunuyor. 7 

Ocak 1480. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi 

takip eder. 

Neşri: Alessio Bombaci, Nuovi firmani, ss. 308-309 (No.5). 

11. (varak 8ᵛ-9ʳ) II. Mehmed, Venedik’ten iki zanaatçı, bir mimar ve bir 

heykeltıraş gönderilmesini emrediyor. 7 Ocak 1480. Metin Grekçe, sonrasında 

Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Neşri: Alessio Bombaci, Nuovi firmani, ss. 310-311 (No.7). 

12. (varak 9ʳᵛ) Otranto’ya bir akın yapmak üzere olan Osmanlı donanmasından 

komutan Ahmed Paşa hakkında Venedik Cumhuriyeti’ne haber veren               

II. Mehmed, bu arada yapılacak olan girişim için yardım edilmesini istiyor. 17 

Şubat 1480. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi 

takip eder. 
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Neşri: Alessio Bombaci, Nuovi firmani, ss. 311-313 (No.8). 

13. (varak 9ᵛ-10ʳ) II. Mehmed, Venedik Cumhuriyeti’ne yolladığı haberde, 

Korfu adası kıyısında bulunan bazı kalelerin, donanma komutanı Ahmed Paşa 

tarafından bizzat verdiği emir üzerine ele geçirildiğini ve tahrip edildiğini 

bildirir. 17 Şubat 1480. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış 

tercümesi takip eder. 

Neşri: Alessio Bombaci, Nuovi firmani, ss. 313-314 (No.9). 

14. (varak 10ʳᵛ) Anadolu ve Argo’da bulunan idarecilere verilen emirde 

suçluların ve borçluların sığınma yeri olarak kullandıkları bazı kaleleri, onların 

idaresi altında olması dolayısıyla, yıkılması istenmektedir. 17 Marzo 1480. 

Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, Atti Diplomatici e Privati, busta 45, 1342, Tercümesi: 

ASV, CDT I. 13.Neşri: MM III, ss. 301-302. 

15. (varak 10ᵛ-11ʳ) Balyos’un talebi üzerine bazı Venedikli esirlerin serbest 

bırakıldıklarına dair Venedik Devlet Başkanı olan Doç’a yazılan mektup. II. 

Mehmed, Venedik Cumhuriyeti’nin topraklarında bulunan korsan ve canilerin 

kendi vatandaşlarını öldürme veya zarara uğratmaları üzerine sert bir tutumla 

cezalandırılacaklarını vaad ediyor. 7 Nisan 1480. Venedik lehçesinde yazılmış. 

16. (varak 11ʳ) Bir zanaatkâr yollanması için Koron şehri idarecilerine 

yollanan mektup. 22 Nisan 1480. Venedik lehçesinde yazılmış. 

17. (varak 11ʳᵛ) Sınır emini tarafından tespit edilen ve haber verilen sınır 

belirlemelerine riayet edilmesini ve Koron, Modon, Anadolu ve Menekşe adlı 

yerlerde fethedilen bazı mahallerin iadesi istenmektedir. 24 Nisan 1480. 

Venedik lehçesinde yazılmış. 

Venedik lehçesinde yazılmış Asıl Metin: ASV, CDT I. 14. Kopyası: ASV, CDT 

I. 15; Catalogo delle mostra geografica nell’Archivio di Stato di Venezia 

durante il VI Congresso geografico italiano, Venezia, 1907, No.157; P. Revelli, 

L’Egeo dall’eta micenea ai tempi nostri, Milano, 1912, s. 46; Firmani imperiali 

ottomani alla Serenissima (sergi kataloğu), Venezia, 1956, No.1; 

F.BABINGER, Mehmed the Conqueror and his Time, Princeton, 1978, p.451. 

18. (varak 11ᵛ-14ᵛ) II. Mehmed’in anlaşma neticesinde saptanan sınırlara 

bağlılık istemesi. Hâkimiyeti altında bulunan topraklarda bulunan yabancı ve 

düşmanlara da izin verdiğinin altını çizer. 10 Temmuz 1480. Venedik 

lehçesinde yazılmış, sonrasında Latinceye yapılmış tercümesi takip eder. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 17. Latince tercümesi: ASV, CDT I. 18 ve I. 

19.Neşri: MM ss. 302-306; J.F. VON HAMMER – PURGSTALL, Geschichte 

des osmanischen Reiches, 10 voll., Budapest, 1827-1835, vol. IX, p. 353 (No. 

208). 
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19. (varak 14ᵛ) Evvelki belgeye ilgili olan özete karşılık. 12 Temmuz 1480, 

Venedik lehçesinde yazılmış. 

20. (varak 14ᵛ-15ʳ) II. Mehmed, paralı askerlerin kumandanı olan Kladas adlı 

kişinin cezalandırılmasını ve ailesi tarafından yollanan temsilciye bu adamın 

teslim edilmesini istemektedir. 5 Kasım 1480. Venedik lehçesinde yazılmış.  

21. (varak 15ʳ) II. Mehmed Venedik Devlet Başkanı olan Doç’a, Simone 

adından bir Yahudi hakkında tavsiyelerde bulunuyor. Bu Yahudi, Babıâli’den 

aldığı bir dizi görev sebebiyle Forum lulii eyaletinde bulunmaktadır. 27 Eylül 

1480. Venedik lehçesinde yazılmış. 

22. (varak 15ᵛ-16ʳ) II. Mehmed’in verdiği habere göre, taraflar arasında 

imzalanan sulh antlaşması maddelerinde belirtildiği üzere Venedik 

Cumhuriyeti’nin ödemesi zorunlu olan 100 duka’nın yarısını teslim almıştı. 23 

Mart 1481.  

Neşri: Alessio Bombaci, Nuovi firmani, ss. 314-315 (No.10). 

23. (varak 16ʳᵛ) II. Mehmed olağanüstü elçi Niccolò Coco ve Balyos Battista 

Gritti adlı kişilerden, ticaret yapabilmeleri için 10 bin duka aldığını haber 

verir. 23 Mart 1481. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış 

tercümesi takip eder. 

Neşri: Alessio Bombaci, Nuovi firmani, ss. 315-316 (No.11). 

24. (varak 16ᵛ-19ᵛ) II. Mehmed, Venedik Devlet Başkanı olan Doç Mocenigo’ya, 

Emini olan Sinan Bey ile Venedikli elçiler Niccolò Coco ve Giovanni Dario 

arasında Arnavutluk ve Mora’da sınırlar hakkında anlaştıkları her bir kararı 

kabul ve tasdik ettiğini bildirmektedir. Venedik Cumhuriyeti savaştan evvel 

sahip olduğu yerleri muhafaza edecektir. 30 Nisan 1481. Metin Grekçe, 

sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 21. Kopyası: ASV, Libri Commemoriali, 

XVI, 150 (özet XVI, 169 Venedik lehçesine yapılmış tercümesi: ASV, CDT I. 

22 ve I. 23; ASV, Libri Commemoriali, XVI, 151 (özet XVI, 170). Latinceye 

yapılmış tercümesi: ASV, CDT I. 24. Neşri: MM III, ss. 306-309. 

25. (varak 19ᵛ-21ᵛ) II Mehmed, Polizza ve Vatica bölgelerinin derhal hâkimiyeti 

altına iade edilmesini emretmektedir. 30 Nisan 1481. Metin Grekçe, sonrasında 

Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Neşri: Alessio Bombaci, Nuovi firmani, ss. 316-318 (No. 12). 

26. (varak 21ᵛ-22ʳ) Venedik elçisi Niccolò Coco’nun itimatname mektubu. 3 

Nisan 1481. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi 

takip eder. Varak 22ᵛ’nin son tarafında beyaz bir boşluk vardır.  

Neşri: Alessio Bombaci, Nuovi firmani, ss. 318-319 (No. 13). 



Venedik Devlet Arşivi’nde Bulunan Liber Graecus (Yunan Kitabı)  

ve XV-XVI. yy. Osmanlı-Venedik İlişkileri 

289 

Varak 24ʳ Boşluk: Burada, Padişah Bayezid’in Venediklilerin çok sayın 

başkanlarına gönderdiği mektuplar başlar. 

27. Donanma komutanı olan Matteo Loredan’ın serbest bırakılmasının 

gecikmesi hakkında Sultan Bayezid’in gösterdiği gerekçe hakkında. 30 Mayıs 

1481. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip 

eder. 

28. (varak 24ᵛ-26ᵛ) Sultan Bayezid, Venedik elçisi Antonio Vitturi’yi kabul 

ettiğini ve Venedik Cumhuriyeti’nin ödemesi gerekli olan 50 bin duka 

miktarındaki borcun ödenmesi için iki tane seçenek teklif ettiğini haber veriyor. 

16 Eylül 1481. Metin Grekçe, sonrasında Latinceye yapılmış tercümesi takip 

eder. 

Kopyası: ASV, Libri Commemoriali, XVI, 170 (özet XVI, 175), Neşri: MM III, 

ss. 310-312. 

29. (varak 26ᵛ-31ᵛ) Antonio Vitturi adlı elçi aracılığı ile yapılan anlaşmanın 

maddeleri olup, mahkumlar, tebalar, deniz ticareti ile meşgul olanlar, korsanlar 

ve balyos, Babıâli adına 10 bin duka tutarındaki borcun silinmesi, Polizza, 

Vatika ve Nasso adlı yerlerin durumu bulunmaktadır. 12 Ocak 1482. Metin 

Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Osmanlıca Asıl Metin: ASV, CDT I. 26. Neşri: M.T.GÖKBİLGİN, “Venedik 

Devlet Arşivi’ndeki Türkçe belgeler koleksiyonu ve bizimle ilgili diğer 

belgeler”, Belgeler: Türk Tarih Belgeleri Dergisi, 5 (1968), ss. 39-42 (No.127); 

A. GALLOTTA, “Il trattato turco-veneto” 12 Ocak 1482, A. GALLOTTA- U. 

MARRAZZI (ed.), Studio Turcologica memoriae Alexii Bombaci, dicata, 

içinde, Napoli, 1982, ss. 219-235; H. THEUNISSEN, “Ottoman-Venetian 

Diplomatics: the ‘Ahd-names’. The Historical Background and the 

Development of a Category of Political-Commercial Instruments together with 

an Annotated Edition of a Corpus of Relevant Documents”, Electronic Journal 

of Oriental Studies, 1 (1998), ss. 370-376; VON HAMMER-PURGSTALL, 

Geschichte, vol. IX, s. 353 (nu. 210). 

Grekçe Asıl Metnin Kopyası: ASV, Libri Commemoriali, XVI, 171 (özet XVI, 

178. Tercümesi: ASV, Libri Commemoriali, XVI, 172 (özet XVI, 179). Neşri: 

MM III, ss. 313-317. 

30. (varak 31ᵛ-33ʳ) Sultanının Venedik Devlet Başkanı olan Doç Mocenigo’ya 

mektubu olup, Antonio Vitturi adlı elçinin Venedik’e döndüğünü haber verir ve 

barış maddelerinin yenilenmesini talep etmektedir. 12 Ocak 1482. Metin 

Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 27. Tercümesi: ASV, CDT I 37a. Neşri: MM 

III, ss. 312-313. 
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31. (varak 33ʳ-34ʳ) Venedik Devlet Başkanı olan Doç’a yollanan mektup, Davud 

Paşa ve deniz korsanları tarafından Zara bölgesinde bazı gemilere karşı 

uğratılan zararlara dairdir. 5 Şubat 1482. Metin Grekçe, sonrasında Venedik 

lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

32. (varak 34ʳᵛ) Hüseyin adlı kişiye ait malların elçi olan Niccolò Cocco 

aracılığıyla iade edilmesine dair Padişah istekte bulunmaktadır. 7 Mart 1482. 

Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

33. (varak 34ᵛ-35ʳ) Sultan Bayezid, Yusuf Kağan’a ait olan malların Niccolò 

Cocco aracılığı ile iade edilmesini talep ediyor. Bu kişi, barış zamanında 

Venedik Cumhuriyeti’nin bazı vatandaşları tarafından tutuklanmış ve 

satılmıştır. Padişah, kendi vatandaşları tarafından Venediklilerin mallarına 

zarar vermeleri karşısında aynı tepkiyi göstereceğine söz vermektedir. 7 Marzo 

1482. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip 

eder. 

34. (varak 35ᵛ-36ᵛ) Sultan Bayezid, elçi Antonio Vitturi ile mutabık olunan barış 

maddelerini tasdik ediyor ve Osmanlı elçisi Hasan Bey’in Venedik’e varışını 

haber veriyor. 25 Nisan 1482. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine 

yapılmış tercümesi takip eder. 

Tercümesi: ASV, CDT I. 30. 

35. (varak 37ʳ-39ʳ) Sultan Bayezid kardeşi Cem’in tutuklanması için Venedik 

Cumhuriyeti’ni teşvik ediyor ve karşılığında da çok ve büyük mükâfatlar 

vereceğini söylüyor. 27 Ağustos 1482. Metin Grekçe, sonrasında Venedik 

lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. Varak 39ʳ’de beyaz bir boşluk vardır. 

Neşri: A. GALLOTTA-G.BOVA, “Documenti dell’Archivio di Stato di 

Venezia concernenti il principe ottomano Cem”, Studi Magrebini, 12 (1980), 

ss.189-192. 

36. (varak 39ᵛ-40ʳ) Sultan Bayezid, Venedik Devlet Başkanı olan Doç Agostino 

Barbarigo’nun şahsında, Venedik gemilerini ele geçiren ve batıran deniz 

korsanlarının cezalandırılmalarını ister, ayrıca Arnavutluk’ta bulunan sancak 

beylerine ve kadılara gönderdiği emir çerçevesinde suçluların 

cezalandırılmalarını ve zararların tazmini için açılacak soruşturmaya hazır 

bulunması için bir temsilcisini göndermesini teşvik etmektedir. 1 Temmuz 1486. 

Metin Osmanlıca, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Osmanlıca Asıl Metin: ASV, CDT I. 33. Tercümesi: ASV, CDT I. 34. Neşri: I. 

MÉLIKOFF, “Bayazid II et Venise: cinq lettres impériales (nâme-i hümâyûn) 

provenant de l’Archivio di Stato di Venezia”, Turcica, 1 (1969), ss. 128-132 

(belge 1). 
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37. (varak 40ʳ-41ʳ) Francesco de Franco ve Giovanni Luce adlı kişilerin 

Dubrovnikli Andrea Vilcović adlı kişinin de hazır bulunduğu sırada kaleme 

aldıkları ana metin. Bir Venedik gemisinin onun tarafından kaçakçılık maksatlı 

ele geçirilip bu gemiye çok miktarda kurşun yüklendiği ve daha sonra 

Dubrovnik sularında el konulduğuna dairdir. 20 Nisan 1486. Metin Latincedir.  

38. (varak 41ᵛ-42ᵛ) Andrea Vilcović ve Bayezid’in elçisi İskender Bey’in 

açıklaması. Bir Venedik gemisinden yağma edilen kurşunun tazmininin 

Giovanni Dario tarafından ödendiği belgelenmektedir. 6 Ekim 1486. Metin 

Latincedir.  

39. (varak 43ʳ-43ᵛ) Bayezid’in elçisi olan İskender Bey, Venedikliler tarafından 

kaçak olarak ele geçirilen kurşunun ceza bedelinin ödenmesini durumuna karşı 

memnuniyetini ifade ediyor. 1 Ekim 1486. Metin Osmanlıca, sonrasında 

Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. Varak 43ᵛ’de boşluk vardır. 

40. (varak 44ʳᵛ) Bayezid, Venedik elçisi olan Giovanni Dario’yu kabul ettikten 

sonra Zante adasının Venedik Cumhuriyeti’ne terk edildiğini ama buna karşılık 

olarak yıllık beş yüz dükalık bir haraç talep ediyor. Kefalonya adasını ise kendi 

elinde tutuyor. 22 Nisan 1483. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine 

yapılmış tercümesi takip eder. Varak 44ᵛ’de boşluk vardır. 

Kopyası: ASV, Libri Commemoriali, XVI, 174, (özet XVI, 204). Tercümesi: 

ASV, CDT I. 32; ASV, Libri Commemoriali, XVI, 174 (özet XVI, 205). Neşri: 

MM III, ss. 332-333. 

41. (varak 45ʳ-46ᵛ) Bayezid, Cem hakkında mektup yazıyor ve onu ölü veya diri 

elde tutması noktasında Venedik Cumhuriyeti’nden talepte bulunuyor. Bunun 

için büyük bir ikramiye vaat ediyor. Metin Grekçe, sonrasında Venedik 

lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 9 Eylül  

1482. Neşri: GALLOTTA-BOVA, Documenti, ss. 192-194. 

42. (varak 46ᵛ-47ʳ) Bayezid, Novi Kalesi denen yerde bir ticaret merkezi 

kurulduğunu ve Venediklilerin her işlemden üç akçe ödeme koşulu ile burada 

ticaret yapabileceklerini haber veriyor. 24 Kasım 1482. Metin Grekçe, 

sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder.  

43. (varak 47ʳ-48ʳ) Bayezid, Sultan Cem’in Fransa’da ne yapıp ettiğini 

araştırması için İskender adındaki elçisini gönderdiğini Venedik 

Cumhuriyeti’ne haber veriyor. 1 Şubat 1483. Metin Grekçe, sonrasında Venedik 

lehçesine yapılmış tercümesi takip eder.  

Neşri: GALLOTTA-BOVA, Documenti, s. 196. 

44. (varak 48ʳᵛ) Bayezid, Sultan Cem ile alakalı olarak daha evvel yollanan 

elçilik heyetlerine cevap vermesi için Venedik Cumhuriyeti’ni teşvik ediyor.  
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Neşir: Neşri: GALLOTTA-BOVA, Documenti, ss. 194-195. 

45. (varak 49ʳᵛ) Bayezid kulu olan Hüseyin adlı kişiyi tavsiye ediyor. 24 Nisan 

1483. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip 

eder. 

46. (varak 49ᵛ-50ᵛ) Bayezid, Manuele Sgouromalos adlı kişinin buğday yüklü 

olan ticaret gemisinin bir Venedik gemisi tarafından tutulduğu üzerinde 

durmakta ve bunun iadesini talep etmektedir. 1 Ekim 1484. Metin Grekçe, 

sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

47. (varak 50ᵛ-51ʳ) Sultan, Patros üzümü ve onu satın alanlar hakkında bir yazı 

yazmış. 5 Kasım 1484. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış 

tercümesi takip eder. 

48. (varak 51ʳᵛ) Bayezid, Kıbrıs’ta provveditore olan Andrea Gritti’ye Sultan 

Cem hakkında yazı yolluyor. 1482. Metin Venedik lehçesinde yazılmış. 

Neşri: GALLOTTA-BOVA, Documenti, s. 197. 

49. (varak 51ᵛ-52ᵛ) 40 numaralı belgenin bir kopyasıdır. 

50. (varak 53ʳ-54ᵛ) Bizans İmparatoru Andronico II Paleologo, Damala 

civarından bulunan Cranidi bölgesini Pansebastos Theodoros Nomikopoulos’a 

teslim ediyor. Nisan 1288. Metin Grekçe, sonrasında Latinceye yapılmış 

tercümesi takip eder (Sayfanın kenarında şöyle bir not vardır: Autencicam est 

apud cancellariam 1487 mense lunii).  

Neşri: F.DÖLGER, “Ein Chrysobull des Kaisers Andronikos II. fur Theodoros 

Nomikopoulos aus dem Jahre 1288, OCP, içinde, 21 (1958), ss. 58-62. 

51. (varak 54ᵛ-55ᵛ) Bayezid, barış maddelerinde yer alan anlaşma uyarınca bazı 

mahkûmların iade edilmelerini talep ediyor. 5 Ocak 1484. Metin Grekçe, 

sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

52. (varak 55ᵛ-56ʳ) Hüseyin ve Hacı Ali isimli tüccarların mallarının iadesine 

dair Modon kenti rettore’lerine yapılan başvuru. 2 Temmuz 1488. Metin 

Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

53. (varak 56ᵛ) Birtakım sorunların çabuklaştırılması için, Michele 

Cantacuzeno ve “Duarda” isimli kişiler Venedik Cumhuriyeti’ne tavsiye 

edilmektedir. 30 Haziran 1487. Metin Venedik lehçesinde yazılmıştır. 

54. (varak 56ᵛ-58ʳ) İskender adlı elçiye verilen itimatname olup, müzakere 

edeceği konular ise şöyle sıralanmıştır: II. Mehmed’in zamanından beri tespiti 

yapılan Mora sınırları, Venedik arazisine kaçanların haraca bağlanmaları, 

Tunus Kralı’nın elçisinin Mora’da öldürülmesi, Venediklilerin aldıklarından 

şüphe edilmeyen mallarının iadesi, Dubrovnik ile ilgili sorunlara dair. Son 
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olarak Zante bölgesinde bulunan bir kalenin tahrip edilmesi Sultan tarafından 

talep ediliyor. 31 Mayıs 1487. Metin Venedik lehçesinde yazılmıştır. 

Kopyası: ASV, CDT I, 35, I. 36, I. 37b; bk. VON HAMMER-PURGSTALL, 

Geschichte, vol. IX, p. 358. 

55. (varak 58ʳ-59ᵛ) Venedik Devlet Başkanı olan Doç Andrea Barbarigo’nun 

daha evvel gönderilen mektuba verdiği cevap. 10 Eylül 1487. Metin Venedik 

lehçesinde yazılmıştır. 

56. (varak 59ᵛ-60ʳ) Ellerinden alınan birtakım hyperyra ve ipek ile ilgili olarak 

iki Venedikli tüccar hakkında. 10 Kasım 1486. Metin Grekçe, sonrasında 

Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

57. (varak 60ʳᵛ) Bayezid, Venedik Devlet Başkanı olan Doç Barbarigo’ya 

gönderdiği mektupta, Venedik ilişkilerine zarar veren birtakım düşman 

gemilerinin Apollonia civarında bulunduğunu bildirir. Bunun yanı sıra, 

düşmanların çaldıklarını kadı ve subaşı vasıtasıyla cezalandırarak iade 

ettireceğine söz verir. 9 Eküm 1488. Metin Venedik lehçesinde yazılmıştır. 

Tercümesi: ASV, CDT I. 39. 

58. (varak 60ᵛ) Novi kalesinin kadısı olan Hamza, Venedik Devlet Başkanı olan 

Doç’a bazı Osmanlı temsilcilerinin Hristiyan tarzı (more cristiano) 

giyindiklerini haber veriyor. 21 Mart 1488. Metin Venedik lehçesinde yazılmış. 

59. (varak 61ʳᵛ) Bayezid, Pesaro ailesi mensuplarının Patros üzümü ile ilgili 

olarak var olan borçlarının ödemeleri gerektiğini hatırlatıyor. 30 Kasım 1488. 

Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

60. (varak 61ᵛ) Bayezid, Mehmed ve Ali isimli iki temsilcisini, çok yüklü para ile 

topraklarından kaçan bir tebanın tutuklanması için görevlendirdiğini bildiriyor. 

10 Şubat 1487. Metin Venedik lehçesinde yazılmıştır.  

61. (varak 62ʳᵛ) Apollonia denen mahalde tehlikeler ortaya çıkaran deniz 

haydutlarının yükleme yapanlara verdikleri zararlar hakkında Bayezid’in kadı 

ve subaşılara gönderdiği ferman hakkında. 1488. Metin Venedik lehçesinde 

yazılmıştır. 

62. (varak 62ᵛ-63ʳ) Mora subaşısı olan Mehmed’in Venedik Devlet Başkanı olan 

Doç’a mektubu. Jacobo Bembo ve Benedetto da Pesaro isimli kişilerin vaat 

ettikleri Patras üzümünden kalan borcu hakkındadır. 26 Ekim 1489. Metin 

Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

63. (varak 63ʳ) Bayezid’in Korfu adası Balyos’una bir Venedik gemisinin 

kaptanının bazı tüccarları serbest bırakması ve el koyduğu mallarının 

kurtarılması hakkında kaleme aldığı mektup. 1488. Metin Venedik lehçesinde 

yazılmıştır. 
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64. (varak 63ʳ) Patros kadısının Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Benedetto da 

Pesaro’ya yazdığı mektuptur. Bu mektup Jacopo Bembo ve Benedetto da 

Pesaro’nun ödemesi gereken bazı borçlarına dairdir. 3 Ekim 1489. Metin 

Grekçedir. 

65. (varak 63ᵛ-64ʳ) Bayezid’in İstanbul’daki Balyos’a, bazı deniz haydutları ve 

özellikle Kemal Reis’in yakalanması ve cezalandırılması hakkında, yazdığı 

mektup. 1492. Metin Venedik lehçesinde yazılmıştır. 

66. (varak 64ʳ-65ʳ) Balyos’un görevleri ve sınırları hakkında Bayezid’in Venedik 

Devlet Başkanı olan Doç’a yazdığı mektup. 14 Kasım 1492. Metin Grekçe, 

sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

67. (varak 65ʳᵛ) Bayezid’in Venedik Devlet Başkanı olan Doç Barbarigo’ya 

yazdığı mektup olup, Domenico Trevisan adlı elçinin geldiğini ve onun vasıtası 

ile barışı tasdik ettiği hakkındadır. 28 Nisan 1493. Varak 65ᵛ’de boşluk vardır. 

68. (varak 66ʳ) Zante adasının teslimine dair beş yüz dukalık borcun Venedik 

Cumhuriyeti tarafından ödendiğini Babıâli tasdik ediyor. 14 Nisan 1493. 

Osmanlı asıl metinden Venedik lehçesine tercüme edilmiştir. Tercümenin ilk 

sayfası olan 66ʳ’de bir boşluk vardır.  

69. (varak 66ᵛ-67ʳ) Bayezid, Babıâli nezdinde elçi olan Venedik sekreterine 

müsaade ediyor. 22 Aralık 1493. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine 

yapılmış tercümesi takip eder. 

70. (varak 67ᵛ) Bayezid, Venedik’e elçi olarak Kasım Bey’i gönderdiğini 

bildiriyor. 2 Ekim 1494. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış 

tercümesi takip eder. 

71. (varak 67ᵛ-68ᵛ) Sultan, Marković isimli bir kişinin Antivari denen yerde 

ortaya çıkardığı zararların kötü sonuçlara yol açtığını kadı aracılığıyla haber 

aldığını bildirip, ortaya çıkan tahribatın derhal tazmin edilmesini talep ediyor. 

5 Kasım 1494. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi 

takip eder. 

Tercümesi: ASV, CDT I. 43. 

72. (varak 68ᵛ-69ᵛ) Bayezid kulu olan Kasım’ı elçi olarak yollar ve Papa 

tarafına gönderilip de seyahat esnasında kaçırılan paranın gasp olayını tasdik 

etmesini ister. 21 Ocak 1495. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine 

yapılmış tercümesi takip eder. Varak 69ᵛ’de boşluk vardır. 

Neşri: GALLOTTA-BOVA, Documenti, ss. 198-199. 

73. (varak 70ʳ) Bayezid, Venedik Cumhuriyeti ile olan barış ve dostluğu tasdik 

ediyor ve aracı olan Andrea Zancani’nin dönüşünde aynı isteği ileteceğini 
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bildirir. 15 Mart 1499. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış 

tercümesi takip eder. 

Grekçe asıl metin: ASV, CDT I. 44. Tercümesi: ASV, CDT I. 45 ve I. 47. Neşri: 

MM III, ss. 337-338; bkz. MARIN SANUDO, Diarii, vol. II, p. 702. 

74. (varak 70ᵛ) Rumeli Beylerbeyi Mustafa, elçi olan Andrea Zancani hakkında 

Venedik Devlet Başkanı olan Doç Barbarigo’ya bilgi veriyor. 17 Mart 1489. 

Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Varak 70ʳᵛ’de boşluk vardır. 

75. (varak 71ʳ) Ali oğlu Osman ve Hüseyin imzasını taşıyan Zante adası için 

Andrea Gritti tarafından ödenen beş yüz dukanın tasdiki hakkında. 19 Nisan 

1498. Metin Venedik lehçesinde yazılmıştır. 

Asıl Metin: ASV, CDT I. 48. 

76. (varak 71ʳ) Andrea Zancani tarafından teslim edilen haraç bedelinin hazine 

tarafından teslim alındığına dair Ali oğlu Osman ve Hüseyin imzalı belge. 19 

Nisan 1499. Metin Venedik lehçesinde yazılmıştır. 

77. (varak 71ᵛ) Venedik elçisi olan Andrea Zancani tarafından ödemesi yapılan 

1400 dükalık haraç ödemesi hakkında bir Osmanlı yetkilisinin tasdik ettiğine 

dair hazine senedi olup, bunun içerisinde 215571 akçe tutarında Giovanni 

Diplovatatzas adlı kişinin İstanbul ve Pera’da 1481 yılına kadar yapacağı 

işlerin vergisi de bulunur. 1499. Osmanlı asıl metinden Venedik lehçesine 

tercüme edilmiştir. Varak 71ᵛ-72ᵛ’de boşluk vardır. 

Tercümesi: ASV, CDT I. 50. 

(varak 73ʳ) Başlık: Pax cum Domino Turcho Bayazid. 

78. (varak 73ʳ-74ᵛ) Sekreter Zaccaria de’ Freschi ve Sekreter subaşı Ali Bey 

aracılığı ile Venedik Devlet Başkanı olan Doç Leonardo Loredan ve Babıâli 

arasında yapılan barış’ın maddeleri. Metin Venedik lehçesinde yazılmıştır. 

Varak 74ᵛ’de boşluk vardır.  

Osmanlıca Asıl Metin: ASV, CDT I. 7313. Tercümesi: ASV, CDT I. 74. I. 75, I. 

76; ASV, Senato Secreti, özet. 39, varak 89-91. Neşri: M.H.Şakiroğlu, “1503 

Tarihli Türk-Venedik Andlaşması”, VII Türk Tarih Kongresi, vol. III, Ankara, 

1983, ss. 1559-1569; THEUNISSEN, Osmanlı-Venetian Diplomatics, ss. 377-

388; bk. BOMBACI, Les toughras, tav. XV, fig. 2. 

                                                            
13 Ayrı bir ciltte 
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Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 7714Tercümesi: ASV, CDT I. 78, I. 97; ASV, 

Libri Commemoriali, XIX, 9 (özet XIX, 12); MARIN SANUDO, Diarii, vol. V, 

ss. 42-47. Neşri: MM, pp. 344-350; bk. Firmani Imperiali, nu. 2. 

79. (varak 75ʳᵛ) Osmanlı Devleti’nin elçisi  olarak Venedik’e giden subaşı 

Ali Bey’e verilen itimatnamenin metni. Beraberinde bulunan sekreter Zaccaria 

de’ Freschi, Sultan ile barış maddelerini karara bağlamıştır. 14 Aralık 1502. 

Osmanlı asıl metinden Venedik lehçesine tercüme edilmiştir. Varak 75ʳᵛ’de 

boşluk vardır.  

Osmanlıca Asıl Metin: ASV, CDT I. 79. Tercümesi: ASV, CDT I. 80 ve I. 81; 

ASV, Libri Commemoriali, XIX, 10 (özet XIX, 9); MARIN SANUDO, Diarii, 

vol. V, s. 41. Neşri: MELIKOFF, Bayezid, ss. 132-136 (belge II). 

80. (varak 76ʳ) Venedik Devlet Başkanı olan Doç’a mektubunda Bayezid, 

Mora’da bulunan Santa Maura kalesinin Venedikliler tarafından işgal 

edildiğini ve vakit kaybetmeden tekrar Osmanlı Devleti’ne iade edilmesini 

istemektedir. 14 Aralık 1502. Osmanlı asıl metinden Venedik lehçesine tercüme 

edilmiştir. 

Osmanlıca Asıl Metin: ASV, CDT I. 82. Tercümesi: ASV, CDT I. 83 ve I. 84; 

ASV, Libri Commemoriali, XIX, 11 (özet XIX, 10); MARIN SANUDO, Diarii, 

vol. V, s. 47. Neşri: MELIKOFF, Bayezid, ss. 137-140 (belge III). 

81. (varak 76ʳᵛ) Sadrazam Hersekoğlu Ahmed Paşa’nın Andrea Gritti’ye 

mektubu. Barış şartlarının uygulanmasındaki zorluklardan dolayı, sekreter 

Zaccaria de’ Freschi’nin kölelerinden birisine verilen maddelerde bunu 

bulacaktır. 24 Mart 1503. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış 

tercümesi takip eder. Varak 76ʳᵛ’de boşluk vardır. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 93. Tercümesi: ASV, CDT I, 94; ASV, Libri 

Commemoriali, XIX, 11 (özet XIX, 11). Neşri: MM III, s. 341. 

82. (varak 77ʳᵛ) Bayezid tarafından barış maddelerinin onaylanmasına dair, 

Venedik Devlet Başkanı olan Doç Leonardo Loredan’a verdiği namesi, Andrea 

Gritti ve temsilci Ali Bey’in İstanbul’a dönmelerinden sonra uygulanmıştır. 8 

Ağustos 1503. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi 

takip eder. Varak 77ᵛ’de boşluk vardır. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 103. Tercümesi: ASV, CDT I. 104 ve I. 105; 

ASV, Libri Commemoriali, XIX, 11 (özet XIX, 16); MARIN SANUDO, Diarii, 

vol.V. ss. 75-76. Neşri: MM III, ss. 353-354; bk. BOMBACI, Les toughras, tav. 

XVI, fig. 3.  

                                                            
14 Ayrı bir ciltte 
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Osmanlıca Asıl Metin: ASV, CDT I. 101. Tercümesi: ASV, CDT I. 102. Neşri: 

MÉLIKOFF, Bayezid, ss. 140-145. (belge IV); bk. Catalogo delle mostra 

geografica, No. 160; Firmani Imperiali, No. 4 ve 5. 

83. (varak 77ᵛ-78ʳ) Venedik temsilcisi Balyos’un bir yıldan üç yıla çıkarılmasına 

dair Venedik Devlet Başkanı Doç’a yollanan mektup. Osmanlı Devleti’nde 

kalan Balyos üç yıl süre ile haraç ödemeyecek. 6 Ekim 1503. Metin Grekçe, 

sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. Varak 77ᵛ-78ʳ’de 

boşluk vardır. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 110. Tercümesi: ASV, CDT I. 111;ASV, Libri 

Commemoriali, XIX, 11 (özet XIX, 22); MARIN SANUDO, Diarii, vol. V, s. 

454. Neşri: MM III, ss. 355-356. 

Osmanlıca Asıl Metin: ASV, CDT I. 109. Neşri: MÉLIKOFF, Bayezid, ss. 145-

149 (belge V). 

84. (varak 78ʳᵛ) Barış şartlarına uygun davranılması için, Mostar Sancak Beyi 

Mehmed Ağa’ya Hersek bölgesine ve Aşağı Bosna’ya Bayezid’in yolladığı 

ferman. 1503. Metin Osmanlıca, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış 

tercümesi takip eder. Varak 78ʳᵛ’de boşluk vardır. 

Osmanlıca Asıl Metin: ASV, CDT I. 133b. Tercümesi: ASV, CDT I. 134a; 

ASV, Libri Commemoriali, XIX, 18 (özet XIX, 37). MARIN SANUDO, Diarii, 

vol. V, ss. 286-287. 

85. (varak 79ʳ) Barış şartlarına uygun davranılması için, Yukarı Bosna Sancak 

Beyi olan İskender Paşa’ya Bayezid’in fermanı. 1503. Metin Osmanlıca, 

sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Osmanlıca Asıl Metin: ASV, CDT I. 133a. Tercümesi: ASV, CDT I. 134b; 

ASV, Libri Commemoriali, XIX, 18 (özet XIX, 38); MARIN SANUDO, Diarii, 

vol. V, ss. 287-288. 

86. (varak 79ʳ) Barış şartlarına uygun davranılması için, Mora, Eğriboz, Arta, 

Apollonia gibi kıyı bölgelerinde bulunan Sancak Beylerine Bayezid tarafından 

kaleme alınan Ferman. 1503. Metin Osmanlıca, sonrasında Venedik lehçesine 

yapılmış tercümesi takip eder.  

Osmanlıca Asıl Metin: ASV, CDT I. 133c. Tercümesi: ASV, CDT I. 134c; 

ASV, Libri Commemoriali, XIX, 18 (özet XIX, 39); MARIN SANUDO, Diarii, 

vol. V, s. 288. 

87. (varak 79ᵛ) Bayezid tarafından Mostar’daki Mehmed Ağa’ya yazılan 

mektupta, Mehmed Ağa’nın kendi bölgesine vuku bulan her şeyden sorumlu 

tutulacağı bildiriliyor. 1503. Metin Osmanlıca, sonrasında Venedik lehçesine 

yapılmış tercümesi takip eder. 
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Tercümesi: ASV, CDT I. 135a; ASV, Libri Commemoriali, XIX, 37 (özet XIX, 

41); MARIN SANUDO, Diarii, vol. V, s. 455. 

88. (varak 79ᵛ) Bosna Sancak Beyi İskender Paşa’ya, daha evvel Mehmed 

Ağa’ya emredilenlere benzer bir şekilde önlem alması için Bayezid’in mektubu. 

1503. Metin Osmanlıca, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip 

eder. 

Tercümesi: ASV, CDT I. 135b; ASV, Libri Commemoriali, XIX, 37 (özet XIX, 

42); MARIN SANUDO), Diarii, vol. V, s. 455. 

89. (varak 79ᵛ) İşkodra ve Arnavutluk Sancak Beyi Firuz Bey’in, Venedik Devlet 

Başkanı olan Doç’u sekreteri Zaccaria de’ Freschi’ye bazı kararlarına dair 

mektubu, 22 Aralık 1503. Metin Venedik lehçesinde yazılmış. 

Kopyası: ASV, CDT I. 127 ve I. 128; ASV, Libri Commemoriali, XIX, 37 (özet 

XIX, 35). 

90. (varak 80ʳ) Bondinner isimli sopracomito’nun Babıâli’ye ödemesi gereken 

bir tazminat hakkında, Korfu adası Balyos’u olan Antonio Loredan’ın 

Bayezid’in nezdinde elçi olarak görev yapan Andrea Gritti’ye mektubu 9 Kasım 

1503. Metin Venedik lehçesinde yazılmış. 

91. (varak 80ʳ) Korfu adasından Caratalumi’nin Antonio Lanza tarafından 

tercüme edilen açıklaması. Andrea Bondinner isimli Venedikli sopracomito’nun 

üç kalyona verdiği zarardan dolayı suçlu bulunduğu için, ödemesi gereken 

tazminatı kabul ettiğine dairdir. 1 Ağustos 1503. Grekçe olan asıl metinden 

tercüme edilmiştir. Varak 80ʳᵛ’de boşluk vardır. 

92. (varak 80ᵛ-81ʳ) Aya Mavra adasından esir bulunan Türklerin kurtarılması 

için kul Mustafa’nın akredite edildiğine dair Bayezid’in yazısı. 29 Ekim 1503. 

Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Varak 80ᵛ, 81ʳ-82ᵛ’de boşluk vardır. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. Tercümesi: ASV, CDT I. 113 ve I. 115; ASV, 

Libri Commemoriali, XIX, 11 (özet XIX, 22); MARIN SANUDO, Diarii, vol. 

V, ss. 762-763. Neşri: MM III, s. 344. 

93. (varak 83ʳᵛ) Aya Mavra adasının Venedikliler tarafından ele 

geçirilmesinden sonra elli dört Türk esirin serbest bırakıldığına dair tutulan 

listenin Mustafa Bey’e teslim edilmesi hakkında. 1504. Metin Grekçe, 

sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 114. Tercümesi: ASV, CDT I. 116, I. 143, I. 

144; ASV, Libri Commemoriali, XIX, 38 (özet XIX, 52); MARIN SANUDO, 

Diarii, vol. V, ss. 762-763. 
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94. (varak 83ᵛ-84ʳ) Bayezid tarafından Venedik Devlet Başkanı olan Doç 

Loredan’a yazılan mektupta, taraflar arasında yapılan barış maddelerinin 

Venedik Cumhuriyeti tarafından tasdik edilmiş olan metninin yeniden kendisine 

gönderilmesini istemektedir. Bu elçilik vazifesi için Yakup Bey elçi olarak 

akredite edilmiştir. 22 Aralık 1503. Metin Grekçe, sonrasında Venedik 

lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. Varak 83ᵛ’de boşluk vardır.  

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I, 117; Tercümesi: ASV, CDT I. 118 ve 119; 

ASV, Libri Commemoriali, XIX, 39 (özet XIX, 24); MARIN SANUDO, Diarii, 

vol. V, ss. 763-764. Neşri: MM III, ss. 338-339. 

95. (varak 84ʳᵛ) Bayezid, elçisi Yakub Bey vasıtasıyla, Alexio denilen ada 

üzerinde hak sahibi olduğunu bildirip, kendisine iade edilmesini istiyor ve 

bunun için Zaccaria de’ Freschi ve Andrea Gritti ile de anlaştığını ekliyor. 

Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Varak 84’ün ön ve arka arasında boşluk vardır. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 124. Tercümesi: ASV, CDT I. 125 ve I. 126; 

ASV, Libri Commemoriali, XIX, 19 (özet XIX, 34). Neşri: MM III, ss. 350-

351. 

96. (varak 84ᵛ-85ᵛ) Bayezid, Venedik Devlet Başkanı olan Doç Loredan’dan 

yapılan barış maddelerinin Venedik Cumhuriyeti tarafından onaylanmış 

metninin yeniden tarafına gönderilmesini istiyor. Bu elçilik görevi için Yakub 

Bey elçi olarak akredite edilmiştir. 22 Aralık 1503. Metin Grekçe, sonrasında 

Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. Varak 84ᵛ-85ʳ’de boşluk 

vardır.  

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 129. Tercümesi: ASV, CDT I. 130, I. 131 ve 

I. 132; ASV, Libri Commemoriali, XIX, 39 (özet XIX, 36); MARIN SANUDO, 

Diarii, vol. V, ss. 993-994. Neşri: MM III, s. 356, bk. BOMBACI, Les tougras, 

tav. XVI, fig. IV. 

97. (varak 85ᵛ-86ʳ) Bayezid’in Kont Caragia vasıtası ile Venedik Devlet Başkanı 

olan Doç Leonardo Loredan’a mektubu. Apollonia Sancak Beyi Mustafa Bey’in 

bir kargo gemisinin (brigantino) Venedikli bir kalyon tarafından batırıldığını 

şikâyet ediyor. 25 Şubat 1504. Metin Venedik lehçesinde yazılmıştır. Varak 

85ᵛ’de boşluk vardır. 

98. (varak 86ʳ) Avlonya Sancak Beyi Mustafa’nın Andrea Gritti’ye mektubu. 

Venedikliler tarafından batırılan kendi kargo gemisi hakkındadır. 18 Nisan 

1504. Metin Venedik lehçesinde yazılmıştır. 

Kopyası: ASV, CDT I. 147, Libri Commemoriali, XIX, 42 (özet XIX, 59). 



Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 

 

300 

99. (varak 86ᵛ) Mustafa tarafından kalem alınmış yeni bir mektup olup, önceki 

konunun aynısı Andrea Gritti’ye bildirilmiştir. 18 Nisan 1504. Metin Venedik 

lehçesinde yazılmıştır. 

Kopyası: ASC, CDT I. 148, Libri Commemoriali, XIX, 42 (özet, XIX, 60). 

100. (varak 86ᵛ-87ʳ) Schiro yakınlarında Venedikliler tarafından alınan 

İskender Ağa isimli Bostancıbaşı’nın sandalına dair Bayezid tarafından 

Venedik Devlet Başkanı olan Doç Loredan’a yollanan Mektup. Metin Grekçe, 

sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. Varak 86ᵛ-87ʳ’de 

boşluk vardır. 

Tercümesi: ASV, CDT II. 150; ASV, Libri Commemoriali, XIX, 42 (özet, XIX, 

61). 

101. (varak 87ᵛ-88ᵛ) Bostancıbaşı İskender Ağa’nın kendi sandalının 

kurtarılması amacıyla Andrea Gritti’ye yolladığı mektup. 1504. Metin Grekçe, 

sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. Varak 87ᵛ-88ʳ’de 

boşluk vardır. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 139. Tercümesi: ASV, CDT I. 140; ASV, 

Libri Commemoriali, XIX, 43 (özet XIX, 62). 

102. (varak 88ᵛ-89ᵛ) Bostancıbaşı İskender Ağa’nın Andrea Gritti’ye mektubu. 

İskender Ağa, sandalına verilen zarardan dolayı bir tazminat elde etmek 

istemektedir. 27 Mart 1504. Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine 

yapılmış tercümesi takip eder. Varak 88ᵛ-89ʳ’de boşluk vardır. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 141. Tercümesi: ASV, CDT I. 142; ASV, 

Libri Commemoriali, XIX, 43 (özet XIX, 50); bk. Catalogo della mostra 

geografica, No. 208.  

103. (varak 90ʳᵛ) Bayezid, sulh maddelerinin ihlalinden dolayı Venedik Devlet 

Başkanı olan Doç’ a yazdığı mektubunda, Schiato bölgesinde oturan Ömer 

Bey’in oğullarına ait bir gemiye saldırılması, Schiaro’dan bazı gemilerin dört 

yeniçeriyi tutuklamaları ve Venediklilerin iki Türk’ü ele geçirmeleri ve onları 

satmaları hakkında bilgiler veriyor. 7 Nisan 1504. Metin Grekçe, sonrasında 

Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. Varak 90ʳ’de boşluk vardır. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 145. Tercümesi: ASV, CDT I. 146; ASV, 

Libri Commemoriali, XIX, 43 (özet XIX, 56). Neşri: H. AHRWEILER, “Une 

lettre en grec du Sultan Bayazid II (1481-1512), Turcica, 1 (1969), ss. 150-160; 

HUNGER, Pirateria in der Aegaeis, ss. 361-376. 

104. (varak 90ᵛ-91ʳ) Osmanlı gemilerinin Apollonia limanından sonra 

İstanbul’a naklini sağladıktan sonra Venedik Devlet Başkanı olan Doç 

Loredan’a yazdığı mektubunda Bayezid, bu gemilerin Venedik Cumhuriyeti’ne 

ait olan arazilerden geçtikleri sırada rahatsız edilmemelerini ister. 1504. Metin 
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Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. Varak 90ᵛ-

91ʳ’de boşluk vardır.  

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT II. 153. Tercümesi: ASV, CDT II. 154; ASV, 

Libri Commemoriali, XIX, 44 (özet XIX, 65). 

105. (varak 91ᵛ) Arnavutluk’daki İşkodra Sancak Beyi olan Firuz’un Kotor’da 

bulunan Venedik provveditoresine mektubu. Belirlenen sınırları her iki tarafın 

da kabul etmesini istiyor. 21 Temmuz 1504. Metin Venedik lehçesinde 

yazılmıştır. Varak 91ᵛ’de boşluk vardır. 

106. (varak 92ʳ-93ʳ) Venedik Devlet Başkanı olan Doç Leonardo Loredan’ın 

devlet başkanlığı patenti. Venedik Cumhuriyeti, Sultan Bayezid ile Zaccaria de’ 

Freschi tarafından onaylanan barışın maddeleri tasdik ediyor. 2 Nisan 1504. 

Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder.  

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT I. 77 (bk. nu. 78). 

107. (varak 93ᵛ) Hersekoğlu Ahmed Paşa, Deniz Kuvvetleri Komutanı Andrea 

Gritti’ye kendi isteği ile vezirlik görevinden ayrıldığını fakat bu arada Sultan’ın 

danışmanı pozisyonunda olmaya devam edeceğini haber veriyor. 10 Mart 1504. 

Metin Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. 

Varak 93ᵛ’de boşluk vardır. 

Tercümesi: ASV, CDT I. 138; ASV, Libri Commemoriali, XIX, 44 (özet XIX, 

48). 

108. (varak 94ʳᵛ) Bayezid, Venedik Devlet Başkanı olan Doç’a yazdığı mektupta, 

Venedikliler ile Osmanlılar arasında daha evvel meydana gelen arazi 

anlaşmazlıkları için varılan anlaşma için mutabık kalınmasını istiyor. Yine 

Bayezid, kısa bir süre evvel Venedik elçisi Giorgio Negro ve Yakub Bey 

tarafından getirilen belgeye uyulmasını istiyor. 15 Haziran 1504. Metin Grekçe, 

sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. Varak 94ʳ’de 

boşluk vardır.  

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT II. 151. Tercümesi: ASV, CDT II. 152; ASV, 

Libri Commemoriali, XIX, 44 (özet XIX, 64). Neşri: MM III, ss. 357-359. 

109. (varak 95ʳᵛ) Aya Mavra adasında esir olarak alınan yirmi dokuz mahkûm 

ve onların sahiplerinin listesi olup, Mustafa Bey tarafından Venedik Devlet 

Sekreteri olan Giorgio Nagro’ya teslim edilmesi hakkında. 1504. Metin Grekçe, 

sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. Varak 95ʳ’de 

boşluk vardır. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT II. 155. Tercümesi: ASV, CDT II. 156; ASV, 

Libri Commemoriali, XIX, 45 (özet XIX, 75). 
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110. (varak 95ᵛ-96ʳ) Mora Paşa’sı Ali Bey, hem Venedik hem Osmanlı 

tarafından belirlenen sınırlara saygı gösterilmesi amacıyla Anadolu kale 

komutanı, kaptan ve valisine yazdığı mektup hakkında. 11 Eylül 1504. Metin 

Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. Varak 

95ᵛ’de boşluk vardır. 

Tercümesi: ASV, CDT II. 157; ASV, Libri Commemoriali, XIX, 45 (özet XIX, 

68). 

111. (varak 96ʳᵛ) Bostancıbaşı İskender Ağa’nın tarafına yollanan gemi ve 

uğradığı zararlara karşılık ödenen tazminat için Venedik Devlet Başkanı olan 

Doç Leonardo Loredan’a yazdığı teşekkür mektubudur. 15 Ekim 1504. Metin 

Grekçe, sonrasında Venedik lehçesine yapılmış tercümesi takip eder. Varak 96ᵛ-

99ᵛ’de boşluk vardır. 

Grekçe Asıl Metin: ASV, CDT II. 159. Tercümesi: ASV, CDT II. 160; ASV, 

Libri Commemoriali, XIX, 46 (özet XIX, 70). 

112. (varak 100ʳ) Sultan’a verilmek için, Venedik elçisi Andrea Zancani’ye 

Venedik Cumhuriyeti tarafından teslim edilen hediyelerin listesi. 1499. Metin 

Venedik lehçesinde yazılmıştır. Varak 100ᵛ’de boşluk vardır.  

2. LIBER GRAECUS’un Kopyaları ve Yapısı Üzerine Notlar 

Liber Graecus’un içeriği, Venedik Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti arasında, II. 

Mehmed’in saltanatının son yıllarında patlak veren birinci Mora Savaşı (1461-

1479) ile II. Bayezid’in saltanatı (1481-1512) sırasında iki devlet arasında 1499 

senesinde başlayıp 1502 senesinde sona eren savaş boyunca gerçekleşen sıkıntı 

dolu ilişkilere dairdir. Liber’deki en eski belge 25 Ocak 1479 tarihlidir, buna 

karşılık en yenisi ise 15 Ekim 1504 tarihini taşımaktadır.  

Liber Graecus’da Osmanlı divanından Venedik Cumhuriyeti için yazılan belge 

112 adettir. Bunlardan ilk 26 adedi II. Mehmed zamanına ait (bir tanesi iki defa 

tekrarlanmıştır) olup, bunlardan 20 tanesi Grekçe (tercümeleri ile birlikte) ve 6 

tanesi de Venedik lehçesinde yazılmıştır ve bunların hepsi de 1479 yılında 

imzalanan barış maddeleri ile onu takip eden döneme aittir. Bundan sonra ise, 

II. Bayezid’e ait 58 belgenin kopyası vardır. Bunlardan 39 tanesi Grekçe (28 

tanesi asıl metin diğer 11 tanesi ise tercümedir), 13 tanesi Türkçe (bunların 3 

tanesi asıl metin ve geriye kalan 10 tanesi ise tercümedir) ve 6 tanesi de 

Venedik lehçesinde kaleme alınmıştır. II. Mehmed’in ölümünden hemen sonra 

yazılan belgeler ise Sultan Cem’e karşı Venedik Devlet Başkanı olan Doç 

Giovanni Mocenigo’dan iş birliği talebini içeren belgelerdir15. Patlak veren 

olayların ve ticari faaliyetlerin deniz korsanlarının saldırılarından kurtarılması 

için 1482 yılında Giovanni Mocenigo isimli Venedik Devlet Başkanı olan Doç 

                                                            
15 LG 35, 41, 43, 44, 48 
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zamanında olan ile 1502 yılında Leonardo Loredan zamanında yapılan 

antlaşmaların maddelerinde bulunmakta olup, bu son değişikliler Devlet 

Başkanı kâtibi Zaccaria de’ Freschi16 ve Andrea Gritti’nin17 vasıtası ile 

gerçekleşmiştir. Zaman, 1499-1502 yıllarında patlak veren Türk-Venedik Harbi 

sonrasıdır18. Bazı sebeplerden dolayı Documenti Turchi olarak adlandırılan 

koleksiyon içindeki Grekçe özgün metinler kaybolduğu için Liber Graecus 

Venedik Devlet Arşivi’ndeki II. Mehmed ve II. Bayezid dönemlerine ait Grekçe 

belgelerin envanteri bakımından mühim bir rol oynamaktadır. Diğer taraftan ise, 

Venedik Cumhuriyeti’nin siyasi ve diplomatik açıdan önemli sayılacak belgeleri 

içeren 33 cilt boyutundaki Libri Commemoriali olarak adlandırılan 

koleksiyonda, II. Mehmed ve II. Bayezid dönemlerine ait 8 adet Grekçe 

vesikanın kopyası bulunmakta olup, bunlar 1479-1484 yıllarına aittir ve 

Documenti Turchi serisi ile Liber Graecus serisinde bulunmaktadır19. 

Liber Graecus’da II. Bayezid devrinde (1481-1512) alt düzeyde yer alan 

Osmanlı yöneticilerinin kaleme aldığı 20 adet belge vardır. Bu belgeler, 

Adriyatik Denizi kıyısındaki korsanların akınları ve sınır meseleleri ile 

ilgilidir20. Bunlardan 11 adedi Grekçe (Bunlardan iki tanesi asıl metindir.) 6 

tanesi Venedik lehçesinde, 2 tanesi ise Türkçe (Bunlardan bir tanesi asıl 

metindir.) ve 1 tanesi de Latincedir. Kişisel belgeler ise şöyledir: 3 adedi 

Bostancıbaşı İskender Ağa’nın, 2 tanesi Sadrazam Hersekoğlu Ahmed 

Paşa’nın21, 2 adedi Arnavutluk’taki İşkodra Sancak Beyi olan Firuz Bey’in, 2 

                                                            
16 M. NEFF, “A Citizen in the Service of the Patrician State: the Career of Zaccaria de’ 

Freschi”, Studi Veneziani, n.5 (1981), ss. 33-61. 
17 G. BENZONI, “Gritti Andrea”, DBI, Roma, 2002, vol.LIX, ss. 726-734; A. DA 

MOSTO, I Dogi di Venezia nella vita pubblica e privata, Torino, 1983, ss. 235-246. 
18 Bk. SETTON, The Papacy, vol.II, s. 514 ve devamı. 
19 Bir istisna: Libri Commemoriali XVI, 173 (özet XVI, 160-161), CDT, I 20 a ve b 

içinde yalnız tercümesi yer alan iki alındı bulabiliriz; bk. S.LAMPROS, Δὺο 

ἑλληνικἀ ἔγγραφα ἐκ τῶν ἀργεἱων τῆς Βενετἰας, NE, 5 (1908), ss. 479-481. 
20 XV. yy’ın sonuna kadar Adriyatik’te korsanlık faaliyetleri üzerine bk. HUNGER, 

Pirateria in der Aegaeis; N.VATIN, “Itınéraires d’agents de la Porte en Italie (1483-

1495)”, “Réflexions sur l’organisation des missions ottomanes et sur la transcription 

turque des noms de lieux italiens”, Turcica, 19 (1987), ss. 29-50, S.FAROQHI, 

“Ottomans views on corsairs and piracy in the Adriatic”, E.ZACHARIADOU, The 

Kapudan Pasha. His Office and His Domain, içinde, Rethymnon, 2002, ss. 357-370.  
21 San Sava dükü Stjepan Vukčić Kosača 1472 yılında Sırbistan’ı bıraktı ve Osmanlı 

sarayına sığındı. Burada din değiştirip Müslüman oldu ve Hersekoğlu Ahmed Bey 

ismini aldı. 1486 yılında Anadolu Beylerbeyi oldu ve sonra ise Vezirliğe yükseldi, 

1500-1506 yılları arasında ve 1512-1514 yılları arasında I. Selim’in padişahlığı 

döneminde olmak üzere iki kere vezirlik yaptı. Bk. ŠABANOVIĆ, “Hersek-zade 

Ahmed, EI2; Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, vol.I, ss. 21-22; 

G.MORAVCSIK, “Byzantinoturcica”, vol.II, Sprachreste der Türkvölker in den 

byzantinischen Quellen, Leiden, 1958, s. 344 (Χερσέογλης); H. HELLER, 
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adedi Avlonya Sancak Beyi Mustafa’nın, 2 adedi II. Bayezid’in elçisi Mustafa 

Bey’in, 1 adedi Mora Paşası Ali’nin, 1 tanesi Novi Kadısı’nın, 1 tanesi Patras 

Kadısı’nın, 1 adedi Mora Subaşısı Mehmed Bey’in, 1 tanesi Rumeli Beylerbeyi 

Mustafa’nın, 1 tanesi Andrea Vilcović’in (İskender Bey ile birlikte) ve son 

olarak ismi bilinmeyen bir Osmanlı yetkilisinindir.  

Venedikli yetkili ve vatandaşların ise 7 adet belgesi bulunmaktadır. 1 tanesi 

Venedik Devlet Başkanı Agostino Barbarigo’ya, 2 tanesi Venedik Devlet 

Başkanı Leonardo Lorendan’a, 1 adedi Korfu Balyos’u Antonio Loredan’a, 1 

tanesi Korfu adası sakini Caratalumi’ye, Francesco de Franco ve Giovanni 

Luce’nin yetki belgeleri, Andrea Zancani tarafından teslim edilen hediyelerin 

ismi bilinmeyen bir kişi tarafından hazırlanan listesidir. En sonunda ise, Bizans 

İmparatorluğu’nun bir yetkilisinin elinden çıkan belge bulunmaktadır. Bu son 

Liber Graecus’da yer alan Adronico II Paleologo ve 1288 tarihini taşıyan belge 

Crisobollo olup, bunun asıl metninin 1487 yılına kadar Venedik Cumhuriyeti 

divanında bulunduğu, sayfa kenarına düşülen “1487 tarihinin Haziran ayında 

asıl belge mühürdarlıkta bulunuyordu (varak 53ʳ)” diye yazan Latince ifadeden 

anlıyoruz.  

Belgelerin hepsinde kısa bir özet ve artan bir numaralandırma bulunmaktadır. 

Venedik lehçesinde yazılmış veya Latince olan belgelerin özetleri varak 63ᵛ’ye 

kadar metin ile yapılmış tercüme arasında bulunur. 63ᵛ’ten sonra ise metinden 

önce bulunur ve sürekli yollayana ait işaretler ve Sultan’ın mektupları veya 

fermanları ve savaş konusu da işaretlenir.  

Tercümelerin hepsi Venedik lehçesinde yapılmış olmakla beraber, belirli bir 

önemde olan belgeler dört defa özellik yapılmış olup bunlardan iki adedi (birisi 

II. Mehmed, diğeri Bayezid II) ve bir adedi de (Andronico II Paleologo) Latince 

olarak tercüme edilmiştir (varak 11ᵛ-14ᵛ; varak 16ᵛ-19ᵛ; varak 24ᵛ-26ᵛ; varak 

53ʳ-54ᵛ). 

Nüveler hâlinde düzenlenen kayıtlar içerisinde değişik seksiyonların 

ayrılabilmesi için beyaz yapraklar yer almaktadır. Birinci nüve 25 Ocak 1479 ile 

3 Nisan 1481 tarihleri arasında II. Mehmed devrine ait 26 adet belgeden oluşur, 

bunların hepsi de numaralandırılmış ve tarih sırası içerisine konmuştur. Bunun 

yanı sıra hiçbir başlık olmadan özgün metin ve onu takiben tercümesi yer alır 

(1ʳ-22ʳ). 

Bunu beyaz sayfalar izler (varak 22ᵛ-23ᵛ) devamında ise II. Bayezid dönemine 

ait belgeler bulunur, bunlar çok dağınık bir tarzda sıralanmıştır. İlk 9 belge tarih 

sıralamasında iken (varak 24ʳ-39ʳ) sonradan gelen 5 adet belgede ise numara yer 

almaz, tarih sırası da uygulanmamıştır ve iki konuda da asıl metin yoktur (varak 

                                                                                                                                                  
“Venezianische Quellen zur Lebengeschichte des Ahmed Paşa Hersekoğlu”, 

Electronic Journal of Oriental Studies, 3 (2000), ss. 1-85. 
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39ᵛ-44ᵛ); bundan sonra ise numara almış 36 adet belge (varak 45ᵛ-71ᵛ, 53ʳ-54ᵛ 

ve 58ʳ-59ᵛ) bulunmakta, tarih sıralaması ise çoğu zaman düzenli değildir ve bu 

30 Mayıs 1481 ile 19 Nisan 1499 tarihi arasında döneme aittir. 

Varak 72’den sonra son seksiyon (varak 73ʳ-96ʳ) başlamaktadır ve burada ise 

kesin bir düzensizlik ve eksiklik görülür, belgeler sık sık bir tek tercüme olarak 

kopyalanmış ve yaklaşık olarak bir tarihlendirme sırasına konulmuştur ve bu 

nüve ise 14 Aralık 1502 ile 15 Ekim 1504 tarihleri arasındaki dönemi içerir. Bu 

son 30 adet sayfada çok sayıda yapılan özet ile tercüme arasında beyaz sayfalar 

görmekteyiz ve muhtemelen müstensih asıl olan Grekçe metni (varak 69ᵛ-70ʳᵛ; 

varak 76ʳᵛ; 77ʳ-78ʳ; 80ʳᵛ; 83ᵛ-84ᵛ; 84ᵛ-85ʳ; 85ᵛ; 86ᵛ-87ʳ; 87ᵛ-88ʳ; 88ᵛ-89ʳ; 90ʳ-91ʳ; 

93ᵛ; 94ʳ; 95ʳ; 95ᵛ; 96ʳᵛ) veyahut Osmanlıca metni (varak 66ʳ; 75ʳᵛ; 78ʳᵛ) sonraki 

bir zamanda istinsahına girişecekti. Her iki durumda da asıl metinden sonra 

tercümesi bulunmamaktadır (varak 63ʳ, 65ʳᵛ). 

Burada açıklanmaya ihtiyaç olan bir konu var, nasıl oluyor da Andronico II 

Paleologo isimli Bizans İmparatoru’nun 1288 tarihli Crisobollo’su bir tek 

Bizans belgesi olarak (varak 53ʳ-54ᵛ) Liber Graecus içine konuluyor. 

Crisobollo, Argolide’nin Cranidi bölgesinde Theodoros Nomikopoulos’a22 

verilen bir hibeden ibarettir ve bu bölge Venedik Cumhuriyeti ile Osmanlı 

Devleti arasında tartışmalı bir arazi olup, Osmanlı Devleti 1463-1479 tarihleri 

arasında meydana gelen savaştan sonra buraları ele geçirmiştir. Venedik 

Cumhuriyeti mühürdarlık servisi ihtimalle o sıralarda ellerinde yer alan asıl 

metni, Bayezid II’nin iktidarlık dönemine ait bir devirde Crisobollo’nun bir 

kopyasını Liber Graecus’a koyarak, sınırların tespitinde kullanılan sultanlık 

belgeleri ile birlikte (Birincisi Mora ile ilgili idi.) 1479 yılında yapılan barış 

antlaşmasını ve sonra yenilenen 1482 tarihli antlaşma sırasında 

yararlanmışlardı23.  

Liber Graecus’un ilk seksiyonunda yer alan homojenlikten farklı olarak, ikinci 

kısımda çok büyük bir düzensizlik vardır. Bu durumu anlamak için ilk 

belgelerin bir arada kopya edildikleri ve bunu ele alan müstensih kayıt etme 

amacını bir defada gerçekleştirir, bundan dolayı Birinci Türk-Venedik 

Savaşı’nın sonunda, 1479 yılında II. Mehmed ile yapılan barış maddelerinden 

hemen sonra gerçekleştirilir. Biraz daha ileri bir tarihleme için 17 Şubat 1480 

tarihli bir belgenin özetinde (varak 9ʳ) şöyle bir satır bulunmaktadır: “…et fuit 

eo tempore quo capto fuit Hidrotum in Appulia vel paulo post” (O sırada Puglia 

                                                            
22 Bk. PLP, NU.20698. 
23 1479 yılındaki kapitülasyon için bk. LG 1, 1482 kapitülasyonu için bk. LG 29. 1463-

1479 savaşının sonunda Venedik; Limnos, Eğriboz Adası, Mora adasında Brazo di 

Maina ve Argo, Arnavutluk’ta İşkodra’yı, Kefalonya, Zante ve Santa Maura adalarını 

kaybetti. 1482 Antlaşması ile Venedik, Mora adasında Vatica ve Arnavutluk’ta 

Polizza’yı Babıâli’ye bıraktı. 
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sahilinde bulunan Otranto kenti ele geçirilmişti veya az çok kısa bir süre sonra 

olabilir). O dönemde meydana gelen olaylar esnasında böyle önemli bir olayın 

yanlış olarak tarihlendirilmiş olması, ihtimal dâhilinde, belgenin Liber 

Graecus’da gelişmelerden çok daha sonra yani 1480 yılından daha geç bir 

devirde yapıldığını göstermektedir, böylece Liber Graecus’un kaleme alınışı, 

XV. asrın sonunda II. Mehmed’in padişahlığının son döneminden (1481) birkaç 

yıl sonradır. 

Hâlbuki Bayezid devrinin belgeleri, Venedik Cumhuriyeti’ne ulaşmalarından 

çok kısa bir zaman sonra istinsah edilmiş olsa gerek. Gerçekleşen olayların 

hemen kayıt altına alınması az sistematik bir tavırdır. Grekçe olarak en son 

kaydedilen vesika 1495 tarihini taşımaktadır (varak 68ᵛ-69ʳ). Gerçekten de artık 

o zamanlarda asıl vesikaların hemen kayda geçirilmesi Venedik 

Cumhuriyeti’nin Divan’ı için artık çok da zorunlu bir tutum değildi, hatta 

Grekçe kaleme alınmış olan belgeler İstanbul’dan daha nadir geldiği için de bu 

ihtimal olabilir. Grekçenin karşılıklı diplomasi dilinde artık daha az tercih 

edilmesine rağmen Venedik Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti arasında alınıp-

verilen Grekçe yazılmış belgeler, 30 yıl sonra dahi kaleme alınmıştı: I. 

Süleyman tarafından Venedik Devlet Başkanı olan Doç Andrea Gritti’ye 

yollanan fetihname, Macaristan’da gerçekleşen başarılı savaş ve 1529 yılında 

Viyana kentinin birinci defa kuşatılmasından sonra kaleme alınmıştı24. 

Liber Graecus’u oluşturan müstensihler oldukça kısa ve çabuk geçici bir yazı 

kullanıp, pek süse ve özene bakmazlar ve yapılan ciltleme ise çok nadirdir. 

Harekeler ve vurgular doğru olarak yerlerine konmuş ve yazı da asıl metinlerde 

normalleşme yolundadır. İki tane benzer el (a,b), ikincisini fark ettiren harflerin 

boyutunun birincisine göre çok az da olsa daha büyük olması, ve bazı basit 

karakteristikten (örneğin –αρ-) karşılıklı olarak yazdılar. Varak 1ʳ-24ʳ, 24ᵛ-60ʳ, 

bu arada hem Grekçe yazılmış belgeler hem de onların tercümelerini yazdılar. 

Üçüncü bir el (c) ise 60ᵛ-72ᵛ sayfalarında görülmektedir, ayırıcı özelliği de ilk 

iki elden farklı olarak harfleri belirsiz biçim ve küçük modül ile yazmalarıdır. 

Bu el aynı zamanda, Libri Commemoriali diye bilinen külliyat içindeki 16 ciltte 

mevcut olan II. Mehmed ve II. Bayezid devirlerine ait 8 adet Grekçe metni 

istinsah etmiş olup, Liber Graecus’da bulunan asıl metinlerden istinsah edilmiş 

                                                            
24 ASV, CDT II. 250; neşri: MM III, ss. 361-364; J. MULLER, Ein griechisches 

Sendschreiben des Sultan Suleyman an Andrea Gritti, Wien, 1860; bk. T. 

GÖKBİLGİN, “Venedik Devlet Arşivi’ndeki vesikalar külliyatında Kanuni Sultan 

Süleyman devri belgeleri”, Belgeler, 1 (1964), ss. 119-120; THEUNISSEN, 

Ottoman-Venetian Diplomatics, ss. 155-159, I. Süleyman’ın fetihnamesi, II. Selim’in 

buyruğunu hariç tutarsak, bir Osmanlı sultanının kaleme aldığı son Grekçe belgedir; 

M. CRUSIUS, Turcograecia, Basilea, 1584, ss. 344 ve devamı; Neşri: MM III,       

ss. 366-367. 
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olanlardan çok az da olsa farklılık göstermektedir25. En son olarak da Liber 

Graecus’un son kısmı olan 73ʳ-100ʳ sayfalardan, dördüncü bir el (d) 

görmekteyiz ve bu ise yalnız Venedik lehçesine tercüme edilmiş olanları 

istinsah ederken tipik bir noterlik yazısı uygulamıştır. 

Özellikle de ilk iki elde tam anlamıyla τϖν 'Oδηγϖν 26stilini hatırlatan oldukça 

üst düzeyde bir divan yazısı karakteri göze çarpmaktadır ve bu yazılar sağ tarafa 

yatkın hâldedir. Harfler eğik ve özellikle de yukarı doğru sivri uçları görülür; 

epsilon harfi âdeta eta’ya benzer ve gamma harfi büyük yazılmış gibidir. Özel 

bağlantılar konmamış ama epsilon-rho ve rho-iota yazılımları bu duruma istisna 

oluşturmaktadır. Kısaltmalar az olup bunlara arasında –oν- ve –ας- εν- 

karakterleri kelimenin gövde ve sonunda yer almaktadır. Aynı eller Grekçe 

belgeler ile ilgili tercümelerini istinsah etmişlerdir. İtalyanca tercümelere 

geldiğimizde, birinci ve ikinci el çok güzel bir şekilde oldukça şık bir divan 

stilini Hümanizma devri eğik harflerine benzetip, akıcı bir tertip ve hafif sağa 

bir eğilimle yapmışlardır27. Birinci satırın başlangıcı, devam eden sonraki 

satırlara göre sol tarafa daha yakın yazılır, böylece sol tarafta geniş bir boşluk 

meydana getiren düzen ve sıralama olur. 

Yazın ise âdeta Divani bir düzey gibi sınıflandırılır ve bundan dolayı büyük harf 

olarak yazılan “e” ve “i” harflerinin uzatılması fark edilir. Sürekli olarak 

kısaltmalar (“ill.mo/a”, illustrissimo/a”; “ex.mo/a”, “excelllentissimo/a; “hoi” 

için hareke ile i’nin üzerine “  ̃ “ konup “homeni” olur. “  ̃ “ tarzı hareke ise 

kelimenin sonunda “m” ve “n” için kullanılır. Özellikle “che” işareti için ve “s” 

ile Signoria kısaltması (fakat her zaman olmasa da kullanılırdı). Liber Graecus 

içinde gördüğümüz son el, diğerlerinden ayırıcı olarak gösterişli ve homojen 

olup, küçük harfler ile aşağı ve yukarı çıkıntılar ve de eğik harfler daha sıktır.  

Liber Graecus’da istinsah edilen belgeler, Osmanlı Devleti’nin divanından 

gelen ve dil konusunda çok az tecrübeli kişilerin kaleme aldıkları Grekçe yazılı 

olanlardı. Bunu da kavramak, Venedik Devlet Arşivi’nde “Documenti Turchi” 

                                                            
25 Acta graeca imperatorum Othmanidarum et equestris ordinis Hospitalis S.Ioannis, 

bölümünde, MM III, içinde, ss. 282-367, Miklosich ve Müller’in göz ardı ettiği, 

Liber Graecus’da da olmayan Libri Commemoriali’nin kopyaları ve Documenti 

Turchi koleksiyonunun birkaç asıl kopyası yer almaktadır.  
26 τῶν Όδηγῶν stilinin sıklığı üzerine bk. D.HARLFINGER, “Zu griechischen Kopisten 

und Schrifstilen des 15. Und 16. Jahrhunderts”, La Paléographie grecque et 

byzantine, içinde, Paris, 21-25 Octobre 1974 (Colloques Internationaux du CNRS, 

559), Paris, 1977, ss. 332-333; I. PEREZ MARTIN, “El ‘estilo hodoges’ y su 

proyección en las escrituras costantinopolitanas”, Segno e Testo, 6 (2008), ss. 389-

458. 
27 Bk. M.F.TIEPOLO-P.SCARPA (yay.) “Esempi di Scritture dei secoli XII-XVIII”, 

Quaderni della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, Venezia, 1991,    

s. 65. 
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olarak isimlendirilen koleksiyon içerisinde yer alan bazı asıl belgeler ile 

karşılaştırmakla mümkündür. Belgeler Venedik Cumhuriyeti’ne ulaştığı zaman 

Secreta denen daireye gelir ve yalnız secretarius ve divanın yüksek dereceli 

yetkililerine teslim edilirdi28 ve burada hemen yeni bir kopya çıkarılıp tercüme 

işlemine geçilirdi. Osmanlı Sultanlarının Grekçe yazılmış belgelerini bir zaman 

dizimi içinde ve tek bir kayıt içinde bir araya getirme isteği kendi içerisinde bile 

bir anlam ifade eder. Belgelerde göze çarpan imla ihmalleri, müstensih 

tarafından kaleme alınırken sık sık düzeltilirdi. İşte bu aşamada sorulması 

zorunlu bir husus, divan kâtipliği memurlarının yetişme koşullarını ve Grekçe 

ile Latince de dâhil olmak üzere hümanizma edebiyatı öğreten üstatların 

profilleri ve ayrıca Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerde uygulamayı üstlenen 

Venedik Cumhuriyeti’nin idari personelinin dil bilgileri üzerinde durmak 

gerekir. 

Çok iyi bilindiği gibi, Osmanlı Devleti’nin baş şehrinde vazifeli olarak Venedik 

Balyosları ve olağanüstü elçileri beraberlerinde drağmanlar, resmî tercümanlar 

bulundururlardı. Balyosluk makamında farklı diller öğrenmekle görevli 

giovanni di lingua (dil oğlanları) bulunurdu29. 1557 ile 1561 yılları arasında 

İstanbul’da Balyos olarak görev yapmış Marino Cavalli’ye30 göre, Babıâli 

tarafına gönderilen diplomatların Slavca, Grekçe ve Türkçeyi bilmeleri zorunlu 

idi, yoksa âdeta dilsiz adamlardı31 veya Galatalılara ya da mahallî aracılara 

büyük ölçüde itimat etmeleri gerekli olurdu32. Diğer taraftan da Venedik 

Cumhuriyeti’nde sadece ülke dışına yollanan diplomatik temsilciler değil; fakat 

                                                            
28 Büyük mühürdarlık inferiore ve ducale olmak üzere iki kısımdadır. 1403 yılının 

sonlarından itibaren ise secreta denilen başka bir mühürdarlık formu eklenmiştir. 

1459 yılından itibaren ise onlar konsülünün (Consiglio dei Dieci) kontrolü altına 

girmiştir. Burada yüksek gizlilikte olan belgeler ve politik belgeler muhafaza 

edilmektedir. Hem Documenti Turchi hem Miscellanea atti diplomatici ve hem de 

Secreta-Serie diverse belgeleri burada korunmuştur. 
29 Bk. E.DURSTELER, Venetians in Costantinople. Nation, Identity, and Coexistence in 

the Early Modern Mediterranean, Baltimore, 2008, s. 35. Ayrıca konu hakkında şu 

makaleye bakılabilir: Güner Doğan, “Ötekinin Dilini Anlamak: Venedik Şark Dil 

Okulu (La Scuola di Lingua Turca a Venezia)”, Toplumsal Tarih, yıl: Temmuz 2014, 

sayı: 217, ss. 58-63 (çev. notu). 
30 G. BENZONI, “Cavalli, Marino”, DBI, Roma, 1979, vol.XXII, ss. 754-758. 
31 T. BERTELE, Informatione dell’offitio dell’ambasciatore di Marino de Cavalli il 

vecchio, Firenze, 1935, s. 85. 
32 Costantino Laskaris, Kıbrıs kökenli, çok meşhur, âlim, soylu ve müstensihtir. 1502 

yılında Karaman’a Osmanlı Sarayının baş düşmanı Sah İsmail hakkında bilgi 

toplamak için gönderildi. Bk. CDT I. 61; MARIN SANUDO, Diarii, 59 vol., ed.R. 

FULIN-F.STEFANI-N.BAROZZI-G.BERCHET-M.ALLEGRI, Venezia, 1879-1902, 

vol.IV, 1880, coll.351-357; G.BERCHET, La Repubblica di Venezia e la Persia, 2 

voll. Torino, 1865, vol.I, ss. 23, 153-157 nu. 20; B.SCARCIA AMORETTI, Shah 

Ismail nei “Diarii” di Marin Sanudo, Roma, 1979, ss. 32-39. 
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aynı zamanda burada ikamet edip ve Mühürdarlık Kâtipliği’nde çalışanların da 

bu şehirde var olan okullardan iyi bir tahsil görmeleri ve değişik dilleri 

öğrenmeleri gerekirdi. XV. yy’da Venedik şehrinde değişik zamanlarda iki tane 

devlet okulu açılmıştı: 1409 yılında açılan Rialto okulu –önce özel bir girişimci 

vasıtasıyla- felsefe, mantık, ilahiyat ve Aristocu iken, 1466 ile 1450 yılları 

arasında San Marco’da kurulan resmî ve genel okulda ise tam bir Hümanizma 

tarzı eğitim görülürdü. Venedik Cumhuriyeti’nin sonraki yıllarında memurlar 

bu okullar vasıtasıyla formasyon alırlardı. Bu okullarda Grekçe dahi 

Hümanizma edebiyatı öğrenirlerdi. San Marco okulundaki hemen hemen bütün 

öğretmenler Hümanistler ve Venedik Cumhuriyeti’nin siyaset muhitine sıkı 

sıkıya bağlı yabancılar idiler: Marcantonio Sabellico (1485-1500), Gregorio 

Amaseo (1500-1502), 1511-1512), Raffaello Regio (Bergamo’lu) (1512-1520). 

Venedik Senatosu 1460 yılında San Marco (çan kulesi civarında) ikinci gibi 

genel bir enstitü kurduğu zaman burada daha sık filoloji ve Grekçe esaslarına 

göre hareket edip, burada çok sayıda Hümanist Grekler ve Greksever şahsiyetler 

ders verdiler. Bunlardan da Venedik Cumhuriyeti’nin maaşlı görevlileri 

arasında hatırladıklarımız şunlardır: Gian Mario Filelfo (1460), Trabzonlu 

Giorgio (1460-1462), Giorgio Merula (1468-1483)33, Giorgio Valla (1485-

1500)
34

, Marcantonio Sabellico (1500-1505) ve Marco Musuro (1500-1512)
35

.  

Venedik Cumhuriyeti Cancelleria (Mühürdarlık) okulunda eğitim veren hocalar 

Grekçeye sahip çıkıyor veya Grek asıllı idiler ise de, devlet teşkilatı içinde bile 

                                                            
33 Bk. A. DANELONI, “Merlani, Giorgio”, DBI, Roma, 2009, vol. LXXIII, ss. 679-685. 
34 Giorgio Valla (1447-1500)’nın biyografisi hakkında, bk. V.BRANCA (yay.), Giorgio 

Valla tra scienza e sapienza, Firenze, 1981; bibliyografya için bkz; A.PERTUSI, 

“L’Umanesimo greco dalla fine del secolo XIV agni inizi del secolo XVI”, Storia 

della cultura veneta, içinde, Vicenza, 1980, vol.III/1, s. 241, nu. 280. 
35 San Marco okulu ve müdürdarlığının fonksiyonu ve kuruluşu hakkında bk. 

A.SEGARIZZE, “Cenni sulle scuole pubbliche a Venezia e sul primo maestro 

d’esse”, Atti del Reale Istituto Veneto di Scienza, Lettere ed Arti, 75/II (1915-1916), 

ss. 640-645 ve 650-655; B. NARDI, lettaratura e cultura veneziana del 

Quattrocento”, La civilta veneziana del Quattrocento, Firenze, 1957, ss. 119-129; 

M.P.STOCCHI (yay.), “Scuola e cultura umanistica tra due secoli”, G.ARNALDI-

M.P.STOCCHI (yay.), Storia della cultura veneta, içinde, Vicenza, 1980, vol.III/1, 

ss. 98-114; F.LEPORI, “La scuola di Rialto dalle origini alla metà del Cinquecento”, 

aynı kitap içinde, vol.III/2, ss. 600-605; G.BENZONI, “Le accademie e l’istruzione”, 

Storia di Venezia, içinde, Roma, 1997, vol.IV/1, ss. 804, 810-815. Grek 

Hümanizması sorunsalı hakkında bk. V.BRANCA, “L’umanesimo veneziano alla 

fine del Quattrocento. Ermolao Barbaro e il suo circolo”, Storia della cultura veneta, 

içinde, Vicenza, 1980, vol.III/1, ss. 123-175; PERTUSI, “L’umanesimo greco”,      

ss. 177-264; S.GEANAKOPLOS, Bizansio e il Rinascimento. Umanisti greci a 

Venezia e la diffusione del greco in Occidente (1400-1535), Roma, 1967; 

N.WILSON, Da Bizanzio all’Italia. Gli studi greci nell’Umanesimo italiano, 

Alessandria, 2000, ss. 163-206. 
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Venedikli olmayan personel bulunuyordu. En azından XV. yy’ın ilk yıllarına 

kadar Venedik Cumhuriyeti içinde yer alan yabancı kökenli vatandaşlar, devlet 

başkanlığı ve elçilik görevlileri olarak çeşitli konumlar kazanırlardı. Bunlar 

arasında en önemli örnek Girit Adası doğumlu Giovanni Dario (1414-1494)36 

olup, Cancelliere Grande (baş mühürdar) görevinden sonra bir asil yurttaş için 

en üst makam sayılan Consiglio dei Dieci (Onlar Meclisi) kâtipliğine 1465 

senesinde tayin edilmiştir. Bu uygulama, Venedik Cumhuriyeti’nin şark 

taraflarındaki arazilerini Osmanlı genişleme siyaseti sonucunda kaybettiği 

zaman burada bulunan Grek ve Arnavut göçmenler kitle hâlinde Venedik 

şehrine göç ettikleri zamanda devam etti ise de bu dönemin ikinci yarısında 

durduruldu. Nitekim mühürdarlık dairesine kabul edilme işleminde yeniden bir 

düzenlemeye gidildi ve ancak Venedik vatandaşlarının tercihen kabulüne 

çalışıldı37.  

Şimdiye kadar tanımlamaya çalıştığım bu genel çerçeveden anlaşılacağı üzere, 

Liber Graecus kaleme alındığı yıllarda Venedik Devleti’nin mühürdarlık 

dairesinde Grek dilini iyi bilen memurlar bulunduğundan dolayı, Osmanlı 

Devleti tarafından yollanan Grekçe belgelerin kopyası yapılırken ve elbette 

tercümesi gerçekleştirilirken bu belgelerin daha iyi bir seviyeye çıkarttıklarını 

farz edebiliriz. Liber Graecus’u kaleme alan birinci müstensihin eli Costantino 

Laskaris (1434-1501)38 isimli kişininkine benzemekte olup, eğik ve yatık bir 

                                                            
36 PLP, No. 5155; F.BABINGER, Johannes Darius 1414-1494. Sachwalter Venedigs im 

Morgenland und sein griechischer Umkreis, München, 1961; Aynı yazar, “Veneto –

Kretische Geistesstrebungen um die Mitte des XV. Jahrhunderts” BZ, 57 (1964), ss. 

62-77; M.F.TIEPOLO, “Greci nella cancelleria veneziana: Giovanni Dario”, 

M.F.TIEPOLO-E.TONETTI (yay.), Atti del convegno internazionale di Studio “I 

Greci a Venezia” (Venezia 5-7 Novembre 1998), içinde, Venezia, 2002, ss. 257-314. 
37 A.ZANNINI, “L’impiego pubblico”, Storia di Venezia, içinde, Roma, vol.IV/1, ss. 

439-449; M.NEFF, Chancellery Secretaries in Venetian Politics and Society. 1480-

1533, Los Angeles, 1985. Venedik elçilerinin yanlarında sıklıkla Dragomanlar 

bulunduğu ve Osmanlı diplomasisinde İtalyanca kullanıldığı için Grekçe bilmenin 

kançılarya da yükselmek için önemli bir araç olduğu ifadesi şüphelidir. Buna rağmen, 

Costantinopolis’in düşüşünden sonra Roma İmparatorluğu’nun eski bölgelerinde 

Grekçe kullanılması ve bazı Osmanlı sultanlarının Venedikliler ile iletişimde Grekçe 

kullanmaya devam etmesi gibi durumlar Grekçe bilmenin avantajlı olabileceği 

noktasını unutturmamalıdır.  
38 Bk. T.MARTINEZ MANZANO, Kostantinos Laskaris. Humanist, Philologe, Lehrer, 

Kopist (Beiträge zur Byzantinistik und Neugriechischen Philologie, 4), Hamburg, 

1994; PLP, NU.14540; P.CANART-P.ELEUTERI, Scrittura greca nell’Umanesimo 

italiano, Milano, 1991, ss. 12, 88-93., tav.XXXI; RGK, vol.I A, s. 124, No.223; vol.I 

B, s. 96; vol.II A, s. 122, No. 313; vol. III A, s. 138, n. 362; D.HARLFINGER, 

Specimina griechischer Kopisten der Renaissance, Berlin, 1974, ss. 23-24, figg. 36-

37; J.WIESNER-U.VICTOR, “Griechische Schreiber der Renaissance”,            

RSBN, 8-9 (1971-1972), s.59; PATRINELIS, "Ἐλληνες κωδικογρὰφοι τῶν χρόνων 
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ductus görüntüsü vardır. Bu durum Hümanizma devrindeki pek çok el üzerinde 

bir etki meydana getirmiştir. Özellikle de Giorgio Valla isimli kişi 1462’den 

1465 senesine kadar Milano şehrinde onun öğrencisi idi ve bizzat da 1485 ile 

1500 yılları arasında Venedik şehrinde, devlet başkanlığı mühürdarlığı 

okulunda dersler verdi39. Böylece, Valla’nın Venedik’te derslere başladığı 

yıllarda Liber Graecus’un yazılmasına mühürdarlık okulundaki bir öğrenci 

tarafından girişilmiş ve bu asrın son dönemlerine doğru Liber Graecus’un 

meydana getirilmesine diğer müstensihler tarafından devam ettirildiğini 

düşünebiliriz.  

3. Ekler  

Burada II. Mehmed’in Venedik Devlet Arşivi’ndeki Türkçe belgeler 

koleksiyonu içinde bulunan asıl Grekçe belgelerden birisini yayımlıyorum. 

Belge 1479 senesinde imzalanan barış ile ilgilidir. Belgeyi tercih etmemin 

sebebi ise, asıl metin ile Liber Graecus içinde bir daha kaydedilen arasında 

bulunan farklılığı daha iyi yorumlamak istememden kaynaklanmaktadır. Diğer 

taraftan Sultanların yolladıkları Grekçe belgeler arasında Libri Commemoriali 

içine alınan çok az sayıdakilerdendir. Miklosich-Müller ikilisinin yaımladığı 

Acta et Diplomata graeca Medii Aevi adlı çalışmanın 3. cildinde yer alan neşir 

sayesinde bile müşahede edilir.  

Documenti Turchi’deki orijinal ve Liber Graecus’da ki kopya belge: 7 Ekim 

6988 (1479), Costantinopoli 

II. Mehmed’den Venedik Devlet Başkanı olan Doç Mocenigo’ya 

Asıl Metin: ASV,CDT I. 6: şark kâğıdı; 825x279 mm. 

Kopyası: ASV, Liber Graecus, varak 4ᵛ-5ʳ; ASV, Libri Commemoriali XVI, 

142 (özet XVI, 137). 

Neşir: MM III, ss. 298-299, No.XIV (Libri Commemoriali adlı seriden 

yapılmıştır).  

                                                                                                                                                  
τῆς ὰναγεννήσεως," Ἐπετηρἰς Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου, içinde, 8-9, (1958-1959),       

s. 94; M.VOGEL-V.GARDTHAUSEN, Die griechischen Schreiber des Mittelalters 

und der Renaissance, Leipzig, 1909, ss. 242-246.  
39 Costantino Laskaris 1466 yılından ölümüne kadar Messina’da ikâmet etmiştir. 1501 

yılında Laskaris’ten gönderilen bir Latince ve iki Grekçe mektuptan anladığımıza 

göre Giorgio Valla ile iletişim hâlinde kalmıştır. Laskaris kopyalarının önemi 

hakkında özellikle Giorgio Valla hakkında, bk. HARLFINGER, Zu griechischen 

Kopisten und Schriftstilen des 15. und 16. Jahrhunderts, s. 341; 

S.BERNARDINELLO, Autografi greci e greco-latini in Occidente, Padova, 1979,   

s. 24; MARTINEZ MANZANO, Kostantinos Laskaris, ss. 294-314.  
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Tercümesi: ASV, CDT I. 7; I. 8; ASV, Liber Graecus, varak 5ʳ; ASV, Libri 

Commemoriali XVI, 143 (özet XVI, 138). 

Notlar: CDT I. 7: batı kâğıdı; 300x220 mm; filigran: repertuvarlardaki ile 

hiçbir alakası yoktur.  

Konu: II. Mehmed’in Venedik Devlet olan Doç Mocenigo’ya gönderdiği niyet 

mektubu (MM III, s. 298). II. Mehmed, elçi olan Benedetto Trevisan’a yazdığı 

bu mektupta, deniz ve kara ticareti yapan tüccarların güvenliğinin sağlanmasını 

istemektedir (Liber Graecus, varak 5ʳ).  

Analizi: II. Mehmed’den Venedik Devlet Başkanı olan Doç Mocenigo’ya (II. 1-

4). Sultan, elçilik görevini tamamlayan Benedetto Trevisan isimli elçiyi kabul 

ettiğini haber verir (II. 6-13). Trevisan isimli elçi İstanbul Balyos’u ile 

Venedikli tüccarlara uyarılarda bulunmuştur (II. 14-16). II. Mehmed, bütün 

bunları kendi tebaası gibi hükümranlığı altındaki yerlerde dostça uygulayacak 

ve uygulatacak (II. 16-24) ve Venedik Cumhuriyeti’nin de Türk vatandaşları 

için aynı tutumu göstermesini ister (II. 24-28); Benedetto Trevisan isimli elçi, 

sultanın niyetlerini daha detaylı olarak tanımlar (II. 28-30). Tarih ve imza        

(I. 30). 

Zikredilen Belgeler: I. 6, Babıâli’de elçi olan Benedetto Trevisan için bir başka 

tanıklıkta CDT I. 4, II. 5-9’da bulunmuştur. 

Grekçe Metinler: CDT I. 6 

Testo: CDT I. 6: 

Του μεγάλου αυθεντώς καὶ μεγάλου ἀμοιράς σουλτάν μουχαμέτ προς ΙΙ  των 

ὴψιλώτατον εκλαμπρότατὸν καὶ ἐπηφανέστατὸν κῦρ ἰω(άννην) μω ΙΙ  ζενέγων 

καὶ μἒγαν δούκαν ὴπέρλαμπρον της  Βενετί(ας) καὶ των εξής τ(ὸν) ΙΙ  ἄξηον καὶ 

τετιμιμένον καὶ πρέπωντα χαιραιτησμών να δέξετε η εκΙΙ  λαμπρότι σου εκ την 

αυθεντίαν μου  το λοιπών γινόσκει η εκλαμπρόΙΙ  τι σου καὶ δια ἄλων 

γραμάτὦν της αυθεντήας μου ἐδιλοπηἢσαμεν τη σύΙΙ  υψηλότητι πὸς ἢλθεν εις 

την πόρταν μου ο μεγαλοπρεπής καὶ ἀξὴόταΙΙ  τως ἀπωκρισἱάριος ονόματι 

μπενεδέτὸ τριβηζἡάν της εκλαμπρότιΙΙ  τό σου καὶ πώς  ἐδεξάμεθα αυτών 

φηληκά τε και τήμια καὶ ἀπειλογίθηΙΙ  μεν εις τα ζητήματα αὐτοὕ καθὸς 

εκρίναμεν δείκαιον καὶ ἐξοφλήσαΙΙ  μεν αυτών καὶ ήδαμεν καὶ ἐτημήσαμεν 

πάλην αυτόν ἐξερχώμενον εις ἐπείΙΙ διξην της καθαράς στερεάς καὶ ασαλεύτου 

ἀγάπις καὶ φηλήαςΙΙ  ὅπου ἒχωμεν μετα σὰς ήνα γένητε φανερὄν καὶ γνόριμον 

εις τους πάνΙΙ τας εἰς τὴν εξέλευσιν δέ αυτού πάλην παρέδωκέν μας των 

μπάηλονΙΙ  τους ἄρχοντας καὶ πραματευτάς τὸν κατέργον καὶ καραβήον τις 

υψηΙΙ λότητώ σου καὶ εἰς τούτω ἀπιλογίθημ(εν) ὅτη διά τον ὅρών της καλήςΙΙ  

ἀγἂπης καὶ φηλήας ὅπου ἔχωμεν μετα σάς θέλομεν βλέπι ἀήΙΙ  ὅλους τους 

ἂρχωντας καὶ πραματευτάς καὶ ἀν(θρώπ)ους ος ἐδεικούς μαςΙΙ  καὶ εἰς ὅλα τα 

πράγματα θέλουσιν ἔχη ἀπε μάς καὶ απε τους ἀν(θρώπ)ουςΙΙ  μας πάσαν 
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ἀγάπην καὶ καλήν συντροφήαν καὶ θέλουσιν ἢστε ἂνετη ΙΙ  ἀπω πάσις 

οχλήσεος με τους βήους τὸν καὶ με τὴν συντροφήαν τὸνΙΙ  ερχώμενοι στάντες 

καὶ ἐπιστρεφόμενη ἢτε δια ξηράς ἢτε δια θαΙΙ λάσις εις ὅλους τους  τόπους της 

αυθεντήας μου διὅτι οὕτος ἀπετήΙΙ  ἡ στερέά καὶ καλή φιλήα καὶ αγάπι ὅυπου 

ἒχωμεν μετεσάς τω ὅμιον δέ ΙΙ  ἢμεσταν θαριτή ὅτη θέλὴ ταιριθεί ἀπο τὸ μερο 

σας εἰς ὅλους τουςΙΙ  ἀν(θρώπ)ους της αυθ(εν)τίας μου να 'ερχωντε καὶ αυτή 

ἄνετη καὶ ανενοχλητι ειςΙΙ  τους τόπους της αυθ(εν)τήασου ἢτε διὰ ξηράς ἢτε 

διὰ θαλάσις ερχώΙΙ μενη στεκόμενη καὶ επιστρεφόμενη μετα τὸν πραγμάτὸν 

αυτόν  ταΙΙ δε περησότερα θέλη αναφέρι εις πλάτος ὸ αποκρισάριος της ΙΙ  

αυθεντήασου. Εγράφη εν κονσταντήνουπόλοι εν μινή εκτόβριο ζ' ΙΙ   ἐτη ς λπη 

Liber Graecous, ff.4v-5r: 

Τοῦ μεγάλου αὐθεντὸς καὶ μεγάλου ἀμοιρὰ σουλὰν μουχαμὲτ πρὸς τον 

ύψηλότατον καὶ ἐκλαμπρότατον καὶ ἐπιφανέστατον κῦρ ἰω(άννην) μοτζενίγον 

καὶ μέγαν δούκαν ύπέρλαμπρον τῆς  Βενετίας καὶ τὸν εξής τὸν ἄξηον καὶ 

τετιμιμένον καὶ πρέποντα χαιρετησμόν να δέξηται ἡ ἐκλαμπρότης σου ἀπὸ τὴν 

αὐθεντίαν μου  τὸ λοιπόν γινώσκει ἡ εκλαμπρότης σου καὶ δι'ἄλλων γραμμάτων 

τῆς αὐθεντίαν μου ἐδηλοποιήσαμεν τῆ σῆ ύψηλότητι πῶς ἦλθεν εἰς τήν πόρταν 

μου ό μεγαλοπρεπὴς καὶ ἀξιώτατος ἀποκρισιάριος ὸνόματι μπενεδέττος 

τριβηζᾶν τῆς ἐκλαμπρότητος σου καὶ πῶς ἐδεξάμεθα αὐτὸν φιλικά τε καὶ τίμια 

καὶ ἀπελογήθημεν εἰς τα ζητήματα αὐτοῦ καθῶς ἐκρίναμεν δίκαιον καὶ 

ἐξοφλήσαμεν αὐτὸν καὶ εῖδαμεν καὶ ἐτημήσαμεν πάλιν αὐτὸν ἐξερχόμενον εἰς 

ἐπείδειξιν τῆς στερεᾶς καὶ καθαράς ἀγάπης καὶ ἀσαλεύτου ἀγάπης καὶ φιλίας 

ὅπ(ου) ἒχωμ(εν) μετὰ σὰς ῖνα γενήται φανερὸν καὶ γνώριμον εἰς τοὐς πάντας εἰς 

τὴν ἐξέλευσιν δὲ αὐτοῦ πάλην παρέδωκεν μας τὸν μπάϊλον τούς ἄρχοντας καὶ 

πραματευτάς τῶν κατέργων κ(αὶ) καραβίον τῆς ἐκλαμπρότητος σου καὶ εἰς 

τοῦτο ἀπελογήθημεν ὅτη διά τον ὅρών τῆς καλῆς ἀγάπης καὶ φιλίας ὅπου 

ἔχομεν μετὰ σὰς θέλομ(εν) βλέπειν ἀεὶ ὅλους τοὐς ἂρχοντας καὶ πραματευτάς 

καὶ ἀν(θρώπ)ους  ός ἰδικούς μας καὶ εἰς 

ὅλα τὰ πράγματα θέλουσιν ἔχειν ἀνεμᾶς καὶ ἀπό τούς ἀν(θρώπ)ους μάς πᾶσαν 

ἀγάπην καὶ καλήν συντροφίαν καὶ θέλουσιν ἧσθαι ἂναιτοι ἀπό πάσης ὀχλήσεως 

μὲ τοὺς βίους των καὶ τὴν συντροφίαν των ἐρχόμενοι στάντες καί 

ἐπιστρεφόμενοι εἴτε δια ξηρᾶς εἴτε διὰ θαλάσσης εἰς ὅλους τοὺς τόπους τῆς 

αυθεντίας μου: διότι οὕτως ἀπαιτεῖ ἡ στερεἀ καὶ καλὴ φιλία καὶ ἀγάπη ὅπου 

ἔχομεν μετὰ σὰς τὸ ὅμοιον δὲ ἥμεςθα θαρητοὶ ὅτι θέλει τηρηθῆν ἀπό μέρουε 

σας εἰς ὅλους τοὺς ἀν(θρώπ)ους τῆς αυθεντίας μου νὰ ἔρχωνται καὶ αὐτοὶ 

ἂναιτοι καὶ ἀνενόχλητοι εἰς τοὺς τόπους τῆς αὐθεντί(ας) σου εἴτε διὰ ξηρᾶς εἴτε 

διὰ θαλάσσης ἐρχόμενοι στεκόμενοι καὶ ἐπιστρεφόμενοι μετὰ τ(ῶν) 

πραγμάτ(ων) αὐτῶν. τὰ δέ περισσότερα θέλει αναφέρειν εἰς πλάτος ὁ 

ἀποκρισιάριος τῆς αὐθεντί(ας) σου. ἐγράφη ἐν κωνσταντινουπόλει εν μηνί 

ὀκτοβρίω ζ' ἔτει ς λπη 
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Tercümesi 

Büyük efendi ve büyük emir Sultan Mehmed’den Venedik’in iyi tanınmış devlet 

başkanı çok sayın, çok şanlı ve çok mümtaz Doç Giovanni Mocenigo bey’e. 

Devletimin selamını şahsınızda şerefli ve seçkin kabul edin. Sizin ulu 

şahsiyetiniz şunu bilmelidir ki, devletimin geçen seferki mektuplarında 

Benedetto Trevisan isimli ekselansları muhteşem ve çok dengeli elçinizin 

divanıma kabul edildiğini haber vermiştim. Benedetto Trevisan’ı gayet büyük 

bir şeref ile kabul ettik ve onun isteklerine karşı olarak biz doğru olarak kabul 

ettiklerimizin cevabını vereceğiz, onu onaylıyor ve kabul ediyoruz, onu tanıyor 

ve buradan ayrıldığı zaman yeniden onu onore ettik, böylece sizin ile olan uyum 

ve dostluğu saf, emin ve değişmez olduğunu ispat ettik, böylece de herkes 

tarafından bilinsin. Balyos yola çıktığı zaman, siz ekselanslarının kalyon ve 

gemi tüccarlarını bize tarif etti ve bunun için de size vereceğimiz cevapta sizin 

ile olan iyi dostluk kurallarına göre davranacağız ve sizin soylular, tüccarlar ve 

tebaanızı bizim gibi kabul edeceğiz ve bizden ve bizim tebaamızdan tam bir 

eşitlik ve dostluk göreceklerdir ve (bizim arazilerimizde) ulaşacaklar ve ikamet 

edecekler veya geri dönecek olanlar her zaman huzur içinde bulunacaklar, 

malları ve şirketleri ister karada ister denizde olsun, beyliğimin bütün 

topraklarında güven içinde olacaklar, böylece sizin ile olan dostluğumuz iyi ve 

sürekli bir uyum ve barış içinde olacaktır. Diğer taraftan benim devletimin 

bütün tebaası da bütün tarafınıza verilen hakların sizin tarafınızdan kabul 

edildiğine emin olacaklardır. Böylece sizin devletinizin arazilerinden 

gelecekler, kalanlar veya geri dönenler için hiçbir engel ile 

karşılaşmayacaklarına emin olmaları gerekir, bunu da hem karada hem de 

denizde malları ile uygulamalıdır. Bu elçi diğer bilgileri daha detaylı olarak 

sizin devletinize ulaştıracaktır. Costantinopolis 7 Ekim 6988’de yazıldı. 

Yayımladığımız bu belge, Liber Graecus’u istinsah eden kişi tarafından asıl 

metne göre bazı düzeltmelere kalkıştığını göstermektedir40. 

I.6 diye numaralandırılan belge, anlaşıldığı üzere Osmanlı divanında kaleme 

alındığı zaman ihtimalle bir Grek müstensih tarafından yazıldı ise de; yazım için 

çok az bir deneyime sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dilin de fonetik fakat imla 

                                                            
40 Mehmed ve Bayezid’in kaleme aldıkları Grekçe belgelerin dilsel karakterleri 

hakkındaki düşünceler için bk. BABINGER-DÖLGER, Mehmed’s II. Frühester 

Staatsvertrag; BOMBACI, Due clausole; AHRWEILER , “Une lettre en grec du 

Sultan Bayazid, ss. 150-160; HUNGER, Pirateria in der Aegaeis; 

GIANNOPOULOU, , ss. 128-135; G.HORROCKS, Greek: a history of 

the language and its speakers, London-New York, 1997, ss. 413-414; GILLILAND 

WRIGHT-MACKAY, When the Serenissima and the Gran Turco made love, aynı 

zamanda bk. H.HUNGER, Codex Vindobonensis Phil. Gr.65: TExt, Übersetzung und 

Kommentar, Wien, 1963 ve A. ROLLO’nun giriş yazısı, Gorgio Sfranze, Cronico, 

ed. R. MAISANO, (CFHB, 29), Roma, 1990, ss. 42-51.  
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düzeni olmadan yazılmış, sözlü bir tutum sonucu olduğunu akla getirmekte 

olup, ilgili belgenin önce okunup sonra yazıya geçirildiğini düşünebiliriz41.  

4. Metin İçerisinde Kullanılan Kısaltmalar 

ASV=Archivio di Stato di Venezia. 

Briquet= C.M. BRIQUET, Les filigranes: dictionnaire historique des marques 

du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600, I-IV, New York, 1985 

(birinci baskı, 1907). 

CDT=Collezione documenti turchi. 

Commemoriali, regesti=R. PREDELLI-G.M.THOMAS (yay.), I Libri 

Commemoriali della Repubblica di Venezia, I-VIII (Monumenti Storici 

pubblicati dalla R. Deputazione veneta di storia patria. Serie I, Documenti I, III, 

VII, X, XI, XIII, XVII), Venezia, 1878-1914. 

DBI=Dizinario Biografico degli Italiani, Roma, 1925-. 

EI2=Encyclopédie de l’Islam, 2. Edition, I-XIII, Leiden, 1960-2009. 

LBG=E.TRAPP (yay.), Lexikon zur byzantinischen Gräzität: besonders des 9.-

12. Jahrhunderts, I-VII, Wien, 1994-2011. 

LG=Liber Graecus, Archivio di Stato di Venezia, Miscellanea Atti diplomatici 

e privati, busta 45, No. 1324. 

                                                            
41 II. Mehmed’in scriptorium’daki kopyalarından heterojen bir karakteri hakkında bk. 

RABY, “Mehmed the Conqueror’s Greek Scriptorium”; Aynı Yazar, “East and West 

in Mehmed the Conqueror’s Library”, Bulletin du Bibliophile, 3 (1987), ss. 297-321; 

Critobuli Imbriotae Historiae girişi, ed. D.REINSCH, (CFHB, 22), Berlin, 1983,    

ss. 68-70. 
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Ekler 
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Halil İbrahim Şahin (2010). Türkmen Destanları ve Destancılık Geleneği. 

Konya: Kömen Yayınları, 728 s., ISBN: 978-975-6527-60-3. 

Aslı BÜYÜKOKUTAN TÖRET 

Türkmen Destanları ve Destancılık 

Geleneği adlı eserin yazarı Dr. Halil 

İbrahim Şahin, Balıkesir Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü Türk Halk 

Edebiyatı Ana Bilim Dalında 

öğretim üyesidir. Prof.Dr. Ali 

Duymaz’ın danışmanlığında doktora 

tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, 

Türkiye’de yeterince araştırılıp 

incelenmeyen Türkmen destanları 

hakkında kavram, anlatıcı, anlatım, 

anlatım ortamı, anlatım zamanı, 

destancılık mektepleri, konu, tip ve 

metinler açısından metin ve anlatım 

ortamı merkezli yöntemler 

çerçevesinde tespit ve 

değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Gelenekle ilgili bütün problemleri 

çözme iddiasında olmayan eserin, 

mevcut geleneğin sınırlarını çizme, 

kendine özgü yanlarını tespit ve tahlil etme, elde edilen verileri diğer Türk 

destanlarıyla mukayese ederek Türkmen destan geleneğinin Türk destan 

geleneği içindeki konumunu belirleme hedefine giderken söz konusu yöntemleri 

başarılı bir şekilde izlediği görülmektedir. 

Türkmen destanları ve destancılık geleneği üzerine yapılan çalışmalarda bugün 

önemli bir artış yaşanmasında, Türkiye dışındaki Türk topluluklarının 

bağımsızlıklarına kavuşmasının etkisi büyüktür. Sovyetler Birliği döneminde 

sınırlı bilgiler elde edilen, hatta varlığından dahi haberdar olunmayan pek çok 

Türk topluluğunun destan gelenekleri ve destan metinleri üzerine Türkiye’de 

yapılmış ve yayımlanmış ciddi çalışmalar bulunmaktadır. Destan 

araştırmalarında alınan söz konusu mesafenin sonucunda, Türk topluluklarının 

destan gelenekleri sadece Wilhelm Radloff, Nikolay F. Katanov, G. N. Potanin, 

N. P. Dırenkova gibi Rus Türklük Biliminin önde gelen isimlerinin eserlerinden 

takip edilmekle kalınmamakta, destan araştırmalarına yeni açılımlar 

getirilebilmektedir. Dr. Halil İbrahim Şahin’in bu çalışması da Türkmenlerin 

destancılık geleneğini konu edinmesi ve bu geleneği diğer Türk destan 
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gelenekleriyle mukayese etmesi açısından Türk dünyası destancılık geleneğinin 

bir bütün olarak ortaya konulması yönündeki çabalara önemli bir katkıdır.  

Eser, “Ön Söz”, “Sonuç” ve “Kaynakça”nın dışında “Giriş”, altı bölüm ve 

destan metinlerinden oluşmaktadır. 

“Giriş” kısmında, “Destan Kavramı” başlığı altında, destan türüyle ilgili bilgiler 

verilmiştir. Türkiye’de Türk topluluklarının destanları ve destancılık gelenekleri 

üzerine yapılan çalışmaların yanı sıra, yazarın destan kavramıyla ilgili 

aktarımlarını gerçekleştirdiği bu kısım, kendisinden sonra yapılacak olan 

çalışmalar için (ki, bu çalışmaların künyesi “Kaynakça” bölümünde yer 

almaktadır) önemli bir bibliyografya olmakla birlikte, okuyucunun dikkatini 

konuya çekmek açısından da işlevseldir.  

“Türkmen Destanları ve Destancıları Üzerine Yapılan Çalışmalar” başlıklı 

“Birinci Bölüm”de, Türkmen destanları ve destancılık geleneği üzerine yapılan 

çalışmalar, kronolojik sıralama esas alınarak tanıtılmıştır. Türkmen destanları ve 

destancılık geleneği üzerine gerek Türkmenistan’da gerekse Avrupa ve 

Türkiye’de yapılan çalışmaların künye bilgilerinin yanı sıra içerikleri hakkında 

da değerlendirmelerin yer aldığı bu bölüm oldukça tatmin edicidir.  

“Türkmen Destanlarının Tür Özellikleri, Tasnifi ve Kaynakları” başlığını 

taşıyan “İkinci Bölüm”de öncelikle, Türkmenistan’da destan türü ve bu türü 

adlandırmada kullanılan “epos”, “dessan”, “avtorlu dessan”, “anonim dessan”, 

“erteki eposu” terimleri hakkında, sözlüklerle destan konulu çalışmalardan yola 

çıkılarak ayrıntılı bilgi verilmiştir. Ardından Türkmen destanlarının tasnifi 

konusuna değinen yazar, daha önceki araştırıcıların tasniflerini aktardıktan 

sonra “kahramanlık destanları”, “aşk destanları” ve “dinî destanlar” hakkında 

yazılı kaynaklardan hareketle ayrıntılı ve tatmin edici bilgiler vermiştir. Söz 

konusu bilgilerin yanı sıra yazar bu bölümde, Türkmen destanlarının kaynakları, 

konuları, şekil ve üslup özellikleri, destanların anlatım tekniği ve kompozisyon 

hususlarında da yeterli bilgiler vermiş ve bunları etraflıca tartışmıştır.  

“Türkmen Destancıları ve Destan Anlatımı” başlığını taşıyan ve iki kısımdan 

oluşan “Üçüncü Bölüm”de, “Anlatıcı” başlığı altında, Türkmen destanlarının 

anlatıcıları (ozan, kıssaçı, bagşı) hakkında, yazılı kaynaklardan hareketle, kısa 

bilgiler verildikten sonra bagşıların eğitimi ve bagşılığa geçiş törenleri, bagşılık 

mektepleri (yolları), bagşıların kullandıkları müzik aletleri üzerinde durularak 

bazı bagşılar tanıtılmıştır. Türkmen destanlarının anlatıcıları, bagşıların eğitimi 

ve bagşılığa geçiş törenlerine değinilirken, diğer Türk topluluklarının 

destancıları ve bu destancıların destancılığa geçiş törenleri üzerinde de 

durulması kanaatimizce bu bölümü daha da değerli kılmaktadır. “Destan 

Anlatımı” başlığı altında, destan anlatma zamanı ve mekânı, destan anlatımı, 

anlatıcı ve dinleyici ilişkisi üzerinde duran yazarın verdiği bilgiler, Türkmen 
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destancılık geleneğinin, Türk destancılık geleneği içerisindeki yerini ortaya 

koyma çabalarına önemli bir katkıdır. 

“Türkmen Destanlarının Yapısal Özellikleri” başlığını taşıyan “Dördüncü 

Bölüm”de, Türkmenistan sahası kahramanlık konulu destanlarının yapısal 

özellikleri; kahramanın doğumu, ad alması ve çocukluğu, eğitimi, ata ve silaha 

sahip olması, alplığı, ganimet ve evlenmek amacıyla akına çıkması ve yurduna 

geri dönüşü bağlamında titiz bir şekilde tespit edilmiştir. Türkmenistan sahası 

kahramanlık destanlarının yapısal özelliklerini ortaya koyabilmek adına, diğer 

Türk topluluklarının kahramanlık destanlarının yapısal özelliklerine de 

değinilmiş olması konuyu daha da netleştirmektedir. Yazar, benzer şekilde, aşk 

konulu destanların da yapısal özelliklerini başarılı bir şekilde tespit edip 

yorumlamıştır.  

“Türkmen Destanlarında Tipler” başlıklı “Beşinci Bölüm”de, “alp / batır tipi”, 

“düşman tipler” ve “yardımcı tipler” başlıkları altında, Türkmen destanlarındaki 

tipler tespit edilip yorumlanmıştır. Söz konusu tiplerle ilgili tespit ve 

değerlendirmelerden varılan sonuçların maddeler hâlinde sıralanmış olması, 

okuyucuya, tiplerin sistemli bir şekilde sunulması adına güzel bir uygulamadır. 

Yazarın, Türkmen destanlarındaki tipleri ele almadan önce Türk topluluklarının 

destanlarında yer alan tipler hakkında genel bilgiler vermesi, tiplerle ilgili tespit 

ve değerlendirmelerini daha anlamlı kılmaktadır. 

“Türkmen Destanlarının Motif Yapısı” başlıklı “Altıncı Bölüm”de, 

Türkmenistan sahası destanlarında yer alan motifler “Sosyal Hayatla İlgili 

Motifler”, “Olağanüstülüklerle İlgili Motifler”, “Büyü ve Sihirle İlgili Motifler” 

ve “Dinî Motifler” başlıkları altında büyük bir özen ve titizlikle tespit edilip 

yorumlanmıştır. 

Çalışmayla ilgili ulaşılan sonuçlar “Sonuç” bölümünde verilmiştir. 

Türkmenistan sahasında “destanlar üzerine yapılan çalışmalar”, “destan türünü 

adlandırmada kullanılan terimler”, “destan tasnifleri”, “destanların kaynakları 

ve konuları”, “destanların kompozisyon özellikleri”, “destan anlatıcısı”, “destan 

icrası ve icra ortamları”, “destanların yapısal özellikleri”, “destan tipleri”, 

“destan motifleri” bağlamında tespit ve değerlendirmeler aktarılmıştır. Yazarın, 

Türkmenistan sahası destanları ve destancılık geleneği üzerine yapılacak olan 

daha sonraki çalışmalara dair önerilerini de sunmuş olması yol göstericiliği 

adına değerli bir katkıdır.  

“Destan Metinleri” başlığını taşıyan bölümde, “Tulum Hoca”, “Ali Bey-Balı 

Bey” ve “Şah Senem-Garip” adlı destanların Türkmen Türkçesi ve Türkiye 

Türkçesi ile metinlerine yer verilmiştir. Her bir destanın hangi kaynak veya 

arşivden alındığına dair bilgiler, metinlerin baş kısımlarında verilmiştir. Yazar, 

söz konusu destan metinlerini Latin harflerine ve Türkiye Türkçesine büyük bir 

emek ve titizlikle aktarmıştır.  
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Eserin “Kaynakça” bölümünün, zengin bir kaynak listesine sahip olması, eser 

adına büyük bir önem taşımasının yanı sıra gelecekte yapılacak çalışmalara da 

ışık tutması açısından önemlidir. Böylesi zengin içerikli bir listeye, bölümler 

okunurken hızlı bir şekilde takip edilebilmesi adına, eserin diğer baskılarında, 

“Destan Metinleri”nden önce yer verilebileceği naçizane tavsiyemizdir.  

Çalışma, veri kaynağı olarak, Türkmenistan’ın çeşitli kurumlarında (kütüphane, 

araştırma enstitüleri vb.) yer alan Türkmen destanlarıyla ilgili arşiv bilgileri, 

Türkmenistan ve Türkiye başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri’nde ve 

dünyada Türkmen destanlarıyla ilgili olarak yayımlanan kitaplar, dergiler, 

tezler, sözlükler gibi yazılı kaynaklarla sınırlıdır. Türkmen destanlarının şekil, 

muhteva ve üslup özelliklerinin değerlendirildiği bölümlerde metin merkezli 

yöntemler, anlatıcı, anlatım ortamı, dinleyici gibi hususların ele alındığı 

kısımlarda ise bağlam merkezli yöntemler başarılı bir şekilde kullanılmıştır. 

Bunun yanı sıra Türkmen destancılık geleneğinin Türk destancılık geleneği 

içindeki yerini belirleyebilmek için mukayese yönteminden de yararlanılmıştır. 

Sonuç olarak bu eser, Türkmen destanları ve destancılık geleneği hakkında 

tatmin edici bilgiler ve malzemeler içermektedir. Tarih boyunca siyasi, kültürel, 

ekonomik vb. alanlarda sıkı ilişki içinde olduğumuz Türkmenistan bölgesinin 

destancılık geleneğinin ayrıntılarıyla ele alınması, Türk sözlü geleneğinin ve bu 

gelenek içinde önemli bir yere sahip olan destancılık geleneğinin bir bütün 

olarak ortaya konulabilmesi adına önemli bir katkıdır. Türkmen destan 

geleneğini Türkiyeli araştırıcı ve okuyucunun bilgisine sunan Dr. Halil İbrahim 

Şahin’e teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 
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Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (Halide Edip Adıvar'ın Ölümünün 

50. Yıl Dönümü Anısına), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 20-22 Ekim 2014. 

Metin MENEKŞE 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi 

Başkanlığı, UNESCO Türkiye Millî Komitesi, Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış 

Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle Halide Edip Adıvar'ın 

ölümünün 50.yıl dönümü anısına düzenlenen Uluslararası Medeniyet ve Kadın 

Kongresi 20-22 Ekim 2014 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Atatürk Araştırma Merkezi salonlarında gerçekleştirilmiştir. 

 

Kongrenin açış konuşmaları Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve 

Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Neşe 

Özden, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ali Beyhan, 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Yusuf Ziya Erdil 

ve Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir tarafından yapılmıştır. 

Türk ve yabancı düşünürlerin medeniyet hakkındaki fikir ve görüşlerinden 

örnekler veren Prof.Dr. Neşe Özden, konuşmasının başında; “Atatürk'ün de 

medeniyet algısında istiklal ve itibarı tanıtmak çok önemli bir yer tutuyor. 

Atatürk söz konusu istiklal ve itibarı tanıtmanın koşulu olarak mutlaka vasıf, 

liyakat ve kudret sahibi bir milletin olması gerektiğini vurguluyor” demiştir. 

Yine medeniyet ile ilgili olarak “İnsanca ve manevi bir medeniyet zaruridir. 

Medeniyet ya insanın kalbindedir ya hiçbir yerde değildir” diyerek sözlerine 

devam etmiştir. Prof.Dr. Beyhan ise Millî Mücadele sürecinde erkekler kadar 

kadın kahramanların da emeği, teri ve gayretinin söz konusu olduğunu 

vurgulamış ve sözlerinin devamında “Savaşa katılmıştır, teşvik etmiştir, 

cephane taşımıştır, zahire yetiştirmiştir. Belki nicesinin adı sanı da belli 

değildir. Fakat kayda geçenlerin de birçoğunun ismi unutulmuştur. Tarihin bu 

zayıf yönünü güçlendirmek, tarihe mal olmuş bu kişilerin haklarını teslim 

etmek; emeklerinin, gayretlerinin sonuçlarını geleceğe aktarmak tarihin, 
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tarihçilerin görevidir. Aslında bir vefa borcudur” demiştir. Prof.Dr. Yusuf Ziya 

Erdil ise böyle anlamlı bir kongrede “medeniyet” ve “kadın” kavramlarının yan 

yana geldiği bir kongrede ve bundan da önemlisi kurtuluş mücadelemizde çok 

önemli bir yeri olan yazar, düşünür Halide Edip Adıvar adına düzenlenen bu 

kongrede bir arada olmanın kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirtmiş ve 

insanlık kavramında kadının öncelenmediği durumların insanlık olarak kabul 

edilmemesi gerektiğini, aynı zamanda medeniyette de kadının olmadığı adalet 

ve barış kavramlarının öncelenmediği yapıların da medeniyet olarak kabul 

edilmemesi gerektiğini ifade ederek sözlerine devam etmiştir. Muğla Vali 

Yardımcısı Fethi Özdemir ise medeniyet olgusunda medeni bir toplum olmada 

kadının çok büyük bir yeri olduğunu belirtirken Halide Edip Adıvar'ın Türk 

tarihine ve yazarlık dünyasına çok büyük katkıları olduğunun altını çizmiştir. 

77 bilim insanının 3 salonda 69 bildiriyle katıldığı kongrede bildiri konularını 

Atatürk ve medeniyet, medeniyet kavramının tarihî gelişimi ve kapsamı, 

medeniyetlerin oluşumunda tarihî, beşeri, coğrafi, kültürel ve sosyo-ekonomik 

şartlar, eski çağlardan günümüze dünyada medeniyet havzaları, medeniyetlerin 

varoluşları ve kayboluşlarına ilişkin düşünceler, geçmişten günümüze 

medeniyet eserleri ve kurumları, barışta ve savaşta medeniyet algıları ve 

tartışmaları, medeniyet ve kadın oluşturmuştur. 

Kongrenin I. oturumu 20 Ekim Pazartesi saat 10.50 itibari ile başlamıştır. 21 

Ekim Salı günü saat 17.00’ye kadar toplam 7 oturum gerçekleşmiştir. Bildiri 

sunumları bittikten sonra saat 17.30’da kongrenin son oturumu olan 

değerlendirme oturumu olmuştur. Bu oturumda Prof.Dr. Mehmet Ali Beyhan, 

Prof.Dr. Neşe Özden, Prof.Dr. Mehmet Temel, Prof.Dr. Kurtuluş Kayalı ve 

Prof.Dr. Selma Yel yer almıştır. Kongre genel hatları ile değerlendirilmiş, kadın 

ve medeniyet kavramlarının önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Yine oturum 

sonunda bildirilerin en kısa zamanda kitaplaşacağı haberi de izleyicilere 

müjdelenmiştir. 22 Ekim Çarşamba günü de katılımcılar için Muğla ilinin tarihî 

mekânlarını görmek üzere bir gezi düzenlenmiştir. 

Halide Edip Adıvar'ın ölümünün 50. yıl dönümü anısına düzenlenen bu çok 

değerli kongreye farklı kesimlerden insanlar büyük ilgi göstermiştir. Sunulan 

bildiriler izleyicilerce merakla takip edilmiştir. Kadın haklarının, kadına 

uygulanan şiddetin hâlâ tartışıldığı şu son yıllarda, böylesine anlamlı bir 

kongrenin düzenlenmesi ve bu konunun aydınlatıcı ve objektif bir bakış açısı ile 

ele alınması dikkate şayandır. Buradan kongrede emeği geçen herkese 

teşekkürlerimi bir borç bilirim. 
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Sunulan Bildiriler 

Prof.Dr. Necati Fahri TAŞ, Tanzimat Dönemine Ait Neşredilmemiş Osmanlı 

Nizamnamelerinde Kadının Yeri.  

Prof.Dr. Osman KÖKSAL, Osmanlı’dan Cumhuriyete Kadın ve Çocuğa Özgü 

Eski Yazılı (Arap Harfli) Periyodikler Üzerine Bir Değerlendirme. 

Doç.Dr. Şafak KAYPAK, Cumhuriyet’le Başlayan Modernleşme Sürecinde 

Değişen Kadın Kimliği. 

Okt.Dr. Feyza KURNAZ ŞAHİN, Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Yayımlanan 

Dergilerde “Asrî” ve “Ananevî” Kadın İmgesi. 

Prof.Dr. Ülkü ESER ÜNALDI-Araş.Gör. Abdullah TÜRKER, Türkiye’deki 

Üniversitelerde Kadın Öğretim Elemanlarının Dağılışı. 

Doç.Dr. Özgür YILDIZ, İlk Türk Kadın Tarih Profesörü: Afet İnan. 

Doç.Dr. Mahmut BOZAN, Türkiye’de Kadın Akademisyen Profili. 

Hüsnü ÖZLÜ, Cumhuriyet Dönemi Bir Bilim Kadını Afet İnan ve Tarih ve 

Medeniyet Çalışmaları. 

Doç.Dr. İsmet ZAATOV, Kırım Türklerinin İlk Kadın Tiyatrocuları. 

Doç.Dr. İrade MEMMEDOVA, Hanlıklar Döneminde Azerbaycan’da 

Kadınların Durumu ve Uğraşıları. 

Yrd.Doç.Dr. Feride ALİYEVA, 1929-1930’lu Yıllarda Azerbaycan SSC’de 

Kadınların Sayısının Çoğalması ve Eğitim Düzeyinin Yükselmesi. 

Dr. Masoumeh DAEI, İran Meşrüte Devriminde, Bayanların Siyasi ve İctimai 

Katılımları. 

Prof.Dr. Maarife HACIYEVA, Kadın; Azerbaycan Edebî-Medeni 

Salnamesinde. 

Doç.Dr. Hasan CİCİOĞLU, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Varoluş 

Mücadelesinde Parlamentoda Yer Alan Kıbrıs Türk Kadını. 

Doç.Dr. Liubovi ÇİMPOEŞ, Gagauz Kadınların Modern Dönemin Sorunları ile 

Baş Etmeleri ve Çözüm Üretmeleri.  

Araş.Gör. Cemile KINACI, İdeoloji-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Kazak Sovyet 

Edebiyatında Kadın İmajı: “Botagöz”. 

Prof.Dr. Hüsnü Ezber BODUR, Dünya Değerler Araştırması Verilerine Göre 

İslam Medeniyeti Algısı ve Kadın-Erkek İlişkileri: Neo-Oryantalist Bir 

“İnşa” mı? 

Doç.Dr. Hülya BOYANA, Anadolu’da Roma Uygarlığı. 
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Yrd.Doç.Dr. Gonca YAYAN, Medeniyet, Kadın, Sanat ve Mitler. 

Yrd.Doç.Dr. Özlem GÜNEŞ, Doğu’da ve Batı’da Mâşuk: Leylâ ve Juliet 

Tipleri Üzerinden İki Farklı Medeniyetin Kadına Bakışı. 

Prof.Dr. Recep ŞKRIYEL, Sosyalist Yugoslavya’daki Müslüman Kadının 

Pozisyonuna Atatürk Reformların Etkisi ve “Zar ve Peçeye Yasak 

Koyma Kanunu (1951)”. 

Prof.Dr. Hüseyin MEVSİM, Bulgar Gözüyle Cumhuriyet Türk Kadını. 

Doç.Dr. Ayten SEZER ARIĞ, Atatürk Döneminde Kadınlara Verilen Haklar ve 

Bunun Diğer Ülke Kadınları Üzerindeki Etkileri. 

Doç.Dr. Fatma ARPACI, Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Kadınların 

Görüşlerinin İncelenmesi. 

Yrd.Doç.Dr. Serap BELLI, Kadına Yönelik Şiddetin Sosyal Psikolojik Zemini. 

Dr.Av. Kadir GÜNDOĞAN, Namus Cinayetlerinde Suç ve Suçlu Profili. 

Araş.Gör. Nurtaç ERGÜN, Hem Göçmen Hem Kadın Olmak: Kadın Yazarların 

Kaleminden Dış Göç Sürecinde Şiddete Maruz Kalan Kadınlar. 

Prof.Dr. Mustafa YILMAZ, Modern Türk Kadınının Dünyada Algılanışı. 

Prof.Dr. Şerife Bige SÜKAN, Atatürk Devrimi ile Türkiye’de Kadının 

Özgürleşmesine İlişkin Fransız Değerlendirmeleri. 

Prof.Dr. Melek ÇOLAK, Macar Kaynaklarında Osmanlıdan Cumhuriyete 

Kadın (XIX. Yüzyıl Sonları-XX. Yüzyıl Başları). 

Prof.Dr. İbrahim YILMAZÇELİK, XIX. Yüzyılda Diyarbakır’da Kadının Sosyal 

Yapı İçerisindeki Yeri. 

Prof.Dr. İrfan ALBAYRAK, Eski Anadolu’nun İlk Vasiyetnameleri ve 

Kadınların Miras Hakları. 

Yrd.Doç.Dr. Turgut SUBAŞI, Tanzimat Döneminde Osmanlı Kadını ve Moda. 

Yrd.Doç.Dr. Volkan PAYASLI-Yrd.Doç.Dr. Olcay ÖZKAYA DUMAN, İşgal, 

Sancak ve Devlet Yılları Dönemlerinde Medeniyetler Eşiği Hatay’da 

Kadın Yaşamı Üzerine Bir Değerlendirme. 

Prof.Dr. Pervin ÇAPAN, Anıdan Otobiyografiye Halide Edip Adıvar’ın ‘Mor 

Salkımlı Ev’inde Bir Kadın Yazarın İnşası. 

Prof.Dr. Selma YEL-Yrd.Doç.Dr. M. Akif SÖZER, Kızların Anne ve Babaları 

İle İlişkileri Üzerine Bir İnceleme. 

Doç.Dr. Aynur ÖZ ÖZCAN, Ana ile İlgili Özbek ve Türk Atasözleri. 
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Araş.Gör. Sibel HATİPOĞLU, Sevinç Çokum’un Tarihî Romanlarında Savaş 

ve Göçle Sınanmış Kadın Kimliği. 

Prof.Dr. Kurtuluş KAYALI, Atipik Bir Muhalif Kadın Modernist Entelektüel: 

Halide Edip Adıvar. 

Prof.Dr. Bülent YORULMAZ, Halide Edip Adıvar’ın Hindistan Seyahati ve 

Yaptığı Görüşmeler Üzerine Bir Değerlendirme 

Yrd.Doç.Dr. Veli UĞUR, Temsil ve Direniş: Halide Edip’i Postkolonyal 

Düşüncenin Terimleriyle Okumak. 

Prof.Dr. Nesrin KARACA, Son Dönem Osmanlı Edebiyatında Unutulmuş Bir 

Kadın Yazar: Prenses Kadriye Hüseyin(1888-1955). 

Prof.Dr. Sevgi ŞAR-Araş.Gör. Miray ARSLAN-Araş.Gör. Bilge SÖZEN 

ŞAHNE, Türkiye’de Eczacılık Alanında İlk Kadın Eczacılar. 

Okt. Nilüfer ERKAN, Sanatın Tarihe Açılan Penceresinden Bir Portre: Mihri 

Müşfik. 

Prof.Dr. Bayram AKÇA, Türk Siyasi Hayatında Bir Kadın Portresi: Hatı (Satı) 
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İlhan Tekeli (2008). Göç ve Ötesi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 240 s., 

ISBN: 9753332217. 

Dilek ÖZSOY 

İlhan Tekeli'nin “Göç ve 

Ötesi” kitabı, toplu eserler 

serisinin üçüncüsü olup 9 

çalışmanın bir araya 

getirilmesinden oluşmuştur. 

Kitapta “Göç Teorileri ve 

Politikaları Arasındaki 

İlişkiler”, Türkiye Tarımında 

Mekanizasyonun Yarattığı 

Yapısal Dönüşümler”, 

“Kalkınma Sürecinde Marjinal 

Kesim ve Türkiye Üzerine Bir 

Deneme” başlıklı çalışmalar 

yazarın “Yerleşme Yapısının 

Uyum Süreci Olarak İç 

Göçler” adlı kitabında yer alan 

11 çalışma içerisinde de yer 

almaktadır.  

Kitapta genel olarak 

vurgulanan nokta, küreselleşen 

dünyada insanın belli bir 

coğrafyaya bağlı olarak 

yaşaması yerine, doğduktan 

ölümüne kadar belli bir 

güzergâhta yer değiştirdiği anlayışına geçilmesi sürecinin yaşanmasıdır. Bu 

nedenle kitabın adı göç kavramının bir adım ötesinde olduğu için “göç ve ötesi” 

olarak isimlendirilmiştir. 

Kitapta sunulan ilk çalışma “Göç Teorileri ve Politikaları Arasındaki 

İlişkiler”dir. Bu çalışmada, üretim kararlarının nasıl şekillendiği ve emeğin nasıl 

kullanıldığı konusuna yer verilmiş olup, emeğin zorunlu ve gönüllü olarak, 

üretimin ise merkezi ve desantralize seçimi ile dört ayrı tip tanımlama ortaya 

çıkmıştır. Bu tanımlamalara göre birinci tip, üretim yerinin merkezden 

belirlendiği, emeğin zorunlu tutulduğu durumu ifade etmekte olup, tarih içinden 

örnek olarak Osmanlı sistemindeki “sürgün” ile kurumsallaştığı belirtilmiştir. 

İkinci tipte ise üretim yerinin seçiminde merkez dışı karar söz konusu iken 

emek talebi zorla karşılanmakta olup, “esir ticareti” bu türe örnek olarak 
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verilmiştir. Bu iki kategorinin genel anlamda tarihî nitelikte olduğu, üçüncü ve 

dördüncü tiplerin göç kavramını oluşturduğu belirtilmiştir. 

Üçüncü tip göç tanımlamasında, üretim kararı merkezden verilip, kişiler gönüllü 

olarak yer seçerken, dördüncü tipte üretim kararı ve emek talebi açısından 

piyasa mekanizmasının hâkimiyeti söz konusudur. Bu sistemde üreticilerin 

emek arzının ne olacağını bilmek için sağlam göç tahminlerine ihtiyaç duyduğu 

belirtilmiştir. Buna göre üçüncü ve dördüncü tip göç olgularında, göç 

politikaları, emeğin kendi isteği ile çalışma yerini seçebilmesi nedeniyle dolaylı 

araç niteliğinde olduğu belirtilerek, göç politikasının uygulanmaması 

durumunda piyasanın oluşturduğu durumun geçerli olacağı kabul edilmektedir.  

Kitabın bu ilk bölümünde sosyal sistemde göçü ortaya çıkaran nedenler, göç 

tipleri, göç eden kişilerin karar verme süreçleri, göç kararını etkileyen 

değişkenler, göç eden kişinin özellikleri incelenerek, kişilerin göç 

davranışlarının sistem talepleri açısından değerlendirmeleri yapılmıştır. 

Göç olgusunun sistem yönü ile değerlendirilmesinde, göçün sadece miktar 

açısından değil, aynı zamanda kalite bakımından da farklılaşmasının önemi 

vurgulanmıştır. Göç eden kişilerin niteliğine göre göçün ne kadar zamanda 

işlevsel olduğunun değiştiği, göç eden kişilerin uyum sorunu dışında sistemin 

emek talebinin miktar olarak karşılanıp karşılanmadığının ayrı bir göç 

politikasını gerektirdiği, göçün gecikmeli oluşması hâlinde toplumda 

hareketliliğin artırılması gerekliliği açıklanmıştır. Sosyal sistem dönüşümlerine 

bağlı olmaksızın gerçekleşen göç bağımsız değişken olarak değerlendirilmiş ve 

bu süreçte “marjinal kesim” denilen iş türlerinin oluşumuna neden olduğu 

anlatılmıştır.  

Göç konusunda değinilen diğer bir konu ise göç politikaları ile göç alan ve 

veren yörelerin nüfus kompozisyonlarındaki değişikliklerin 

değerlendirilmesidir. Göç konusunda uygulanacak dolaylı politikalarla piyasa 

sistemi kısa vadede bazı sıkıntılar yaşamakla birlikte, uzun dönemde piyasa 

sisteminin etkinliğinin artacağı, nüfus dağılımının ülke yararına olacağı 

yönündeki görüş savunulmuştur. 

Kitabın ikinci çalışması “Türkiye'nin Göç Tarihindeki Değişik Kategoriler”dir. 

Bu çalışmada Türk göç tarihinin 1860-2010 dönemi, göçlerin niteliklerine göre 

dört kategoride incelenmiştir. Buna göre birinci kategoride 1860-1927 arası, 

“Balkanlaşma göçleri”, ikinci kategoride 1945-1980 yılları arası “kentleşme” 

süreci, üçüncü kategoride 1975 sonrası “kentler arası göç”, dördüncü kategoride 

ise “yaşam güzergâhları” olarak incelenmiştir. 

Çalışmada Osmanlı İmparatorluğu'nun küçüldüğü, ulus devletlere bölündüğü 

savaş döneminde gerçekleşmiş olan “Balkanlaşma göçleri”nin, hem iç hem dış 

göç niteliği taşıyan zorunlu göç kategorisine girdiği belirtilmiş, niteliği 



Göç ve Ötesi 331 

açısından bir tür kademeli geri çekilme olarak tanımlanmıştır. Bu göçler ile 

tarımın yeni teknolojilere kavuşarak, yeni ürün kompozisyonları oluşturarak, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllardaki nüfus kompozisyonunun 

oluşumuna etkisi vurgulanmıştır.  

Çalışmanın ikinci kategorisi yapısal değişimi de içeren “kentleşme” konusu 

olup, bu yapısal ve sancılı dönüşümün Türkiye'de Avrupa'ya göre çok kısa bir 

sürede yaşandığı belirtilmektedir. 1945’te yüzde %20 olan kentli nüfus oranının 

2000’lerde %80’lerin üzerine çıktığı belirtilmiştir. 1950-1955 döneminde kırdan 

kente göçün Marshall Planı ile tarımdaki hızlı makineleşme ile açıklanması 

görüşünü, salt tarımdaki makineleşmeye bağlamanın doğru olmadığına ilişkin 

açıklamalarda bulunularak, bu konu ile ilgili yapılan pek çok çalışma sonucunda 

köyden kente göçün, kentteki gelişmelere bağlı olduğu ifade edilmiştir. Kırdan 

kente göç kapsamında, göç edenlerin kente uyum süreçlerinde gecekondulaşma 

süreci, enformal kesimin oluşumu ve kültürel dönüşüm süreçleri 

değerlendirilmiştir. 

Üçüncü kategoride kentleşme sürecinin tamamlandığı yaklaşımıyla tüm iç 

göçlerin kentler arası göç hâline geldiği belirtilmektedir. Bu kategorideki göçün 

salt yaşam yeri değişikliği olmadığı, bireyle ilgili dönüşüm beklentilerinin etkin 

olduğu üzerinde durularak, daha az uyum sorunu yaşandığı, akışkanlığı yüksek 

nitelikte bir göç olduğu şeklinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

Son kategoride göç kavramı yerine küreselleşme ve bilgi toplumuna geçilmesi 

ile yaşam güzergâhları tanımının oluşması açıklanmıştır.  

Kitabın üçüncü çalışması “Türkiye Tarımında Mekanizasyonun Yarattığı 

Yapısal Dönüşümler ve Kırdan Kopuş Süreci”dir. Bu çalışmada 1948-1970 

döneminde Türkiye'deki kırdan kente göç ve sosyal yapının dönüşümü ele 

alınmıştır. 2. Dünya Savaşı sonrasında nüfus artış hızının artmasıyla beraber 

tarımsal kesimde de hızlı bir mekanizasyonda yaşandığı belirtilmiştir. 

Türkiye'de Marshall planı ile birlikte 1948-1956 döneminde traktör sayısının 1 

800'den 44 000'e çıktığı, 1956'dan sonra bu hızın yavaşladığı, 1963 sonrasında 

montaja dayalı traktör üretimine başlandığı ifade edilmiştir. Ekilen arazi 

miktarının 1948 yılında 15 408 bin hektardan 1956'da 24 329 bin hektara 

yükseldiği, tarımsal üretimin 1950'de 100, 1956'da 169,9, 1962'de 184,3 

1970'de 270 olduğuna ilişkin istatistiki bilgi aktarımı yapılmıştır. Bu veriler 

doğrultusunda 1948-1956 döneminde tarımsal kesimde iş gücünün açığa 

çıkmadığı ve göçün nedeninin kırın iticiliği olmadığı değerlendirmesinde 

bulunulmuştur.  

1948-1962 dönemindeki üretim artışının ekim alanındaki artıştan, 1963 sonrası 

üretim artışının ise tarımsal girdi artışları nedeniyle olduğu açıklanmıştır. 1948 

sonrasında makineleşmeyle birlikte, yerel pazar yerine ülke pazarının gündeme 

geldiği belirtilerek, traktörün tarıma girişiyle kırsal alanda işletme 
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büyüklüğünde değişim gerçekleştiği ifade edilmiştir. Karayollarındaki 

gelişmeye paralel olarak pazar için üretime geçen büyük işletmeler oluştuğu, 

Türkiye'de küçük pazarlardan büyük pazarlara geçişin piyasa mekanizması ile 

gerçekleştirilmeye çalışıldığı, 1948 yılından sonra traktör sahipliğine dayanan 

girişimcilikle işletme yapısının çeşitlendiği, topraktan kopan köylünün ya 

tarımsal işçiliğe yöneldiği ya da şehre göç etmek durumunda kaldığı 

belirtilmiştir. Üretilen ürün tipine ve emek yoğun olup olmama durumuna göre 

toprağın bölgelere göre farklı şekilde kutuplaştığı sonucuna varılmıştır. 

Kırsal alandaki işletme yapısındaki değişiklikler bu alanda karşılıklı 

tamamlayıcılık ilişkileri oluşturmakta ve göçün hızını yavaşlatıcı mekanizmalar 

oluşturmaktadır. Toprak mülkiyetinde yaşanan bu gelişmeler sadece işletme 

büyüklüğünü değil aynı zamanda kırsaldaki aile tipini de değiştirmiştir. Büyük 

işletmelerde geniş aile, orta büyüklükteki işletmelerde geçici geniş aile, küçük 

işletmelerde ise çekirdek aile yapısı esastır. İşletme büyüklüğündeki değişiklik 

aile iş gücünde de değişiklik yaratmıştır. Önce geçici göç niteliğindeki yapı, 

tüm ailenin iş gücünün tarım işçisi hâline dönüşümünü sağlayarak kalıcı göç 

durumuna gelmekte ve çekirdek aile hâline dönüşüm gerçekleşmektedir. 

Kırsal alandaki dönüşüm zaman içinde işlevini devam ettirmektedir. Bir yandan 

teknolojik gelişmeler hızla devam ederken diğer taraftan geri teknolojiyi kırsal 

kesim devam ettirmektedir. Emeğin fazla olması küçük işletmeler yoluyla 

nüfusun kırda kalmasına imkân sağlayan mevsimlik işleri oluşturmuştur.  

Sonuç olarak tarımda mekanizasyon ve kapitalistleşme kırdan kopuşları 

yaratırken, kırsal kesimde marjinal kesimler yaratarak kırda kalmayı sağlayan 

mekanizmalar oluşturmuştur. 

Kitabın dördüncü çalışması “Türkiye'nin Yaşadığı Hızlı Kentleşmenin 

Öyküsünü Modernist Meşruiyet Kavramını Merkeze Alarak Kurmak”tır. 

Türkiye'nin kentleşme dönüşümüne 1948 yılında başladığı, Avrupa'ya göre iki 

misli hızla bu süreci yaşamış olduğu ifade edilmiştir. Sermaye açısından 

zayıflığı ve hızlı yaşanan kentleşmenin önemli sorunlar yarattığı vurgulanmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'deki hızlı kentleşme, kentsel planlama 

konusundaki mevcut kapasite ve zihniyet açısından uygun bulunmuyordu. 

Kırdan kente göçen nüfusun gelir düzeyinin düşük olması ve kente uygun 

yerleşme olanağı bulunmaması nedeniyle konut sorunu gecekondu ile 

çözülmüştü. Hızlı kentleşme ile karşılaşılan sorunlara dolmuşçuluk ve 

yapsatçılık gibi pratik çözümlerin getirildiği, bu çözümlerin düşük yoğunluklu 

mahalle ve kentlerden yüksek yoğunluklu yeniden yapılanmış altyapısı yetersiz 

yerleşim yerleri oluşturduğu belirtilmiştir. Bu noktada modernist meşruiyet ya 

bu kitlelerin kente gelmesinin engellenmesi ya da yasal olmayan şekilde imar 

edilmiş gecekonduların yıkımını talep etmekteydi. 
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Zaman içinde modernist çözümlerin karşısına imar aflarının çıkmasıyla 

Türkiye'nin böylesine büyük dönüşümde spontan çözümlerle uyum sağlamaya 

çalıştığı belirtilmiştir. Eski kentlilerin yeni kentlileri kabulünün uzun zaman 

aldığı, kır ve kent kültüründe etkileşim yaşandığı ifade edilmiştir. Arabesk 

müziğin ilk başta devlet medyasında dışlanması daha sonra piyasa mekanizması 

içinde etkili olması ve zaman içerisinde dönüşümler geçirerek meşruiyetini 

kabul ettirmesi bu konuya örnek olarak verilmiştir.  

Kitabın beşinci çalışması “Kalkınma Sürecinde Marjinal Kesim ve Türkiye 

Üzerine Bir Deneme”dir. Bu çalışmada göç ile dönüşüm olgusunda marjinal 

kesimin nasıl ortaya çıktığı araştırılmıştır. 

Çalışmada tarımdaki marjinal verimlilik üzerine Lewis'in varsayımları ve buna 

getirilen eleştirilere yer verdikten sonra, tarım kesiminde marjinal verimliliğin 

sıfır veya sıfıra yakın olduğu görüşünün kabulünün tüm tarım kesimi için 

mümkün olmadığı belirtilmiştir. Daha sonra Lefeber'in tarımsal iş gücünü 

kendine yeterli tarım yapan ve ticari tarım yapan diye ayrılmasının ve 

geleneksel ve modern tarımın birbirinden etkilenmeyeceği varsayımının 

yapılmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. 

Tarım kesiminde toprak kutuplaşması sonucunda ortaya çıkan farklı grupların 

oluşturduğu, modern ve kendine yeterli kesimin birbirinden kopuk iki kesim 

olmadığı belirtilerek, kendi emeğine dayanan, düzensiz, örgütlenmemiş işlerde 

çalışarak şehirde geçimlik gelirle çalışan marjinal kesimin ortaya çıkışına ilişkin 

modellere yer verilmiştir. Çalışmada marjinal kesimin yapısı, örgütlenme 

düzeyi açıklanarak ayrıntılı bir şekilde tanımlamasına gidilmiştir. Buna göre 

marjinal kesimin, örgütlenmemiş küçük girişim düzeyi nedeniyle düşük 

verimliliğe ve yüksek iş değiştirme oranına sahip olduğu belirtilmiştir. 

Çalışmadaki marjinal kesim davranışları üzerinde durularak, marjinal kesimin 

varlığının, örgütlü iş kesimlerince emilmeyen artık iş gücüne, kırdan kente 

göçe, şehir nüfusunun büyüklüğüne, şehirdeki örgütlenmiş iş gücünün artışına 

göre değiştiği belirtilmiştir. 

Çalışmanın son bölümünde ise Türkiye üzerine marjinal kesim ile ilgili bir 

değerlendirme yapılmıştır. Buna göre istihdam verilerinin tamamı kullanılarak, 

örgütlenme durumu, iş yeri büyüklüğü ve meslekler esas alınarak alternatif 

marjinal kesim tahminleri yapılmıştır. Elde edilen bu hesaplamalardaki marjinal 

kesimin davranışlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirme 

sonucunda kırdan kente gelen göç şehirdeki örgütlü iş gücü tarafından 

emilememekte, şehirdeki iş olanaklarına bağlı olmaksızın gelenler şehrin iş 

gücü yapısını değiştirici zorlamalar yaparak şehre uyum sağlamaktadır. 
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Kitabın altıncı çalışması “Osmanlı İmparatorluğu'ndan Günümüze Nüfusun 

Zorunlu Yer Değiştirmesi ve İskan Sorunu”dur. Çalışma Osmanlı 

İmparatorluğu'nun zorunlu yer değiştirme ve nüfusunun mekânda yeniden 

dağıtım politikası konusunu içermekte olup, farklı dönemler için 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki nüfusun büyük kitleler hâlindeki 

göçünün, gaza sonucu nüfusun dinsel kompozisyonunu düzenlemek, üretimin 

kıt faktörü emeğin azalması nedeniyle artı ürünün azalmaması ve son olarak 

güvenlik ve düzenin sağlanabilmesindeki zorunluluklar nedeniyle olduğu 

belirtilmektedir. Bu dönemde insanların zorunlu yer değiştirmelerinin sürgün 

sistemi ile kurumsallaştırıldığı, merkezî otoritenin denetimini kurmaya çalıştığı 

belirtilerek, aynı dönemde bu zorunlu göçler öncesi derviş göçlerine vurgu 

yapılmıştır.  

17 ve 18. yüzyıldaki göçlerin konar göçer aşiretlerin iskânı şeklinde olup, bazı 

özendirmeler kullanılarak aşiretlerin iskânlarına ilişkin değişiklikler yapılmaya 

çalışıldığı belirtilerek, kırdan kente olan göçlerin eski yerlerine gönderilme 

çabaları ile sonlandırılmaya çalışıldığı ifade edilmiştir.  

19. yüzyılda imparatorluğun küçülme sürecine girmesi nedeniyle, özellikle 

Balkanlardaki ulus devletlerin oluşumuyla Türk-Müslüman kitleler üzerindeki 

baskılara bağlı olarak kitlesel göç hareketlerinin başladığına yer verilmiştir. 

Bunun dışında İmparatorluğun kapitalist ilişkilere girmesi ve özel mülkiyet 

benzeri hakların gelişmesi; nüfus hareketlerinin gönüllü hâle gelmesi ve 

devletin rolünün azalmasını beraberinde getirmiştir. 

18. yüzyılda Rusya'nın genişlemesine paralel olarak Kırım'dan büyük göç 

dalgalarının yaşanması, Kafkasya'dan kitlesel göçlerin yaşanması, 1877-1878 

Osmanlı Rus Savaşı sonrasında Büyük Balkan Göçü'nün yaşanması sonucunda 

bu büyük göçlerin, özel örgütlenmeleri ve politikaların gelişimini zorunlu 

kıldığı sonucuna varılmıştır. Büyük göçlerle gelenlere toprak sağlama 

konusunda izlenen politikaların toplumsal sonuçları ve geldikleri bölgelere göre 

İmparatorluğa ekonomik artılarının olduğu vurgulanmıştır.  

1857 sonrasında göçlerin serbest hâle gelmesiyle beraber bundan en çok 

yararlananların Bulgar ve Yahudilerin olması nedeniyle 1880 sonrasında 

Osmanlı'nın yabancı yerleşimlerine karşı dikkatli davrandığı belirtilmiştir.  

Çalışmanın bundan sonraki bölümü 1912-1922, 1923-1950 ve 1950 sonrası 

olarak incelenmiştir. 1912-1922 dönemindeki savaşlar nedeniyle çok ciddi 

nüfus kayıplarının yaşandığı ve zorunlu yer değişimlerinin dünyada ilk kez 

uluslararası anlaşmalara konu olduğu belirtilmiştir. İlk nüfus mübadele 

anlaşmalarının Balkan Savaşı sonrasında yapılmasını takiben yaşanan diğer 

savaşlar sonrasında Anadolu nüfus kompozisyonunda ve etnik yapısında önemli 
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değişiklikler olduğu ve etnik yapının genel olarak homojenleştiği ifade 

edilmiştir.  

Çalışmanın 1923-1950 dönemi Türkiye'de dıştan göç alma sürecinin devam 

ettiği, dışarıya kitleler hâlinde göç verilmediği, Doğu Anadolu’daki 

ayaklanmalar nedeniyle kanunlarda iç iskana getirilen hükümlerle zorunlu nüfus 

değiştirmelerinin yaşandığı dönem olmuştur. 

1950 sonrasında iskan konusunda kentlerin öneminin arttığı, Türkiye dışındaki 

Türklerin göçlerinin devam ettiği, planlı kalkınma nedeniyle zorunlu yer 

değiştirmelerin ve doğal afetlerden korunma amacıyla yer değiştirmelerin 

olduğu dönem olmuştur.  

Bu çalışmanın sonucu olarak zaman içerisinde devletin niteliğindeki 

değişimlere göre yer değiştirmelerin dayanakları da değişmekte, farklılaşmakta, 

kurumsallaşması ve biçimleri yeniden oluşmaktadır. 

Kitabın yedinci çalışması “Türkiye'de İç Göç Sorunsalı Yeniden Tanımlanma 

Aşamasına Geldi”dir. Çalışmada küreselleşen ve bilgi toplumuna geçisi 

sağlayan dünyada insan-yer ilişkisinin nasıl değişeceğine ve ne tür yeni uyum 

sorunları ile karşılaşılacağına yönelik değerlendirmeler yer almaktadır. Bu 

değerlendirmeler sonucunda kişinin mekânda yer değiştirmesinin hangi 

nedenlere dayandığı, göç kararının ne şekilde alındığı, göç edenlerin kişilikleri, 

sosyal sistemde ne tür sorunlarla karşılaşıldığı, ne tür uyum sorunları 

oluştuğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu değerlendirmeler 

sonrasında küreselleşme ile birlikte yeni bir yerleşme yapısı oluştuğu ve bu 

yapının ilerleyen zamanlarda gelişme düzeyine göre artacağı sonucuna 

varılmıştır.  

“Türkiye'de İç Göç Çalışmalarını Canlandırabilmek İçin Yeni Bir Sorunsal 

Alanı Oluşturmanın Gerekliliği Üzerine” isimli çalışma, kitabın sekizinci 

çalışmasıdır. Bu çalışmada göç konusundaki çalışmaların dış göç üzerine 

yoğunlaştığı, iç göç ile ilgili çalışmalarda ciddi duraklamalar olduğu 

belirtilmiştir. Bunun nedeni olarak kentleşmenin sonuna gelindiği ve iç göç 

çalışmalarının yeni sorunsallara ihtiyacı olduğu vurgulanmıştır. 

İllerarası göç hareketlerinde uyum sorunlarının azalmakta olduğu, göç 

konusunda uzun dönemli uyum ve politika üretme konusuna ağırlık 

verilmesinin faydalı olacağı belirtilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma açısından göç 

politikalarının nasıl kullanılması gerektiği, kalkınma kuramlarına göre 

değerlendirilmiştir.  

Çalışmada son olarak göç kavramı yaşam güzergâhlarının kesişim noktaları 

olarak değerlendirilmiş; günümüz yaşamındaki elektronik ilişkilere değinilerek, 

buna uygun beyin göçü politikalarının önemi vurgulanmıştır. 
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Kitabın dokuzuncu çalışması “Türkiye'de Nüfusun Mekânsal Dağılımında 

Yaşanan Gelişmeler (1935-2000)”dir. Çalışmada nüfusun mekânsal dağılımının 

1935-2000 yılları arasındaki değişme süreci 14 nüfus sayım sonuçlarına göre üç 

farklı teknik ve üç farklı düzeyde incelenerek betimlenmeye çalışılmıştır. Buna 

göre illerin göreli üstünlük göstergelerine göre değerlendirmelerde 

bulunulmuştur. Çalışmanın sonucunda Türkiye'de nüfusun yeniden dağılım 

süreçlerinde ekonomik fırsatların etkin olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Başlık: 12 sözcüğü geçmemeli, koyu ve büyük harflerle yazılmalı, ikinci dildeki 

karşılığı baş harfleri büyük olmak üzere koyu ve küçük harflerle İngilizce özetin 

öncesinde yer almalıdır.  

Yazar Adı: Başlığın altında ortada, soyadı büyük harflerle koyu ve italik yazılmalı.  

Özet/Abstract: En az 100 en çok 200 sözcük arasında ve yazının özünü verecek tarzda 

hazırlanmalıdır. Özet içinde alıntı, kaynak, şekil, çizelge vb. bulunmamalıdır. Her yazı 

için Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki özet hazırlanmalıdır; ancak yazılar bu dillerden 

farklı bir dilde hazırlanmış ise ilgili dilde üçüncü bir özete yer verilmelidir. Özetler 

içerik yönünden birbirinin aynı olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Özetin hemen altında en az 5, en fazla 10 anahtar sözcük 

verilmelidir. Anahtar sözcükler Türkçe, İngilizce ve varsa üçüncü dilde hazırlanmalıdır.  
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içinde kısa atıf sistemi kullanılarak, yani (Tekin, 1988, s. 68), (Davletov, 2008, ss. 83-

85) şeklinde gösterilmeli ve kaynaklar, yazı sonunda, alfabetik düzende tam künye 
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Alıntılar: Üç satır ve daha az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde, üç satırdan uzun 

alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok halinde, 10 

puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir. 
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Aim and Scope 
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which is refereed, periodic and local, inventively includes theoretic and/or practical 
studies and researches in the fields of social, cultural, economical, political etc. content 
and historical or contemporary issues related with Turcology with an interdisciplinary 
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Evaluation  

The articles to be sent for publishing which are approved as a result of the pre-
assessment of the Editorial Board are submitted to two referees who are the experts of 
their subjects, in order to be analysed and reported. In the case that the two reports are 
found to be positive, the article is accepted to the journal; if one of the reports is 
negative, a third expert’s opinion is asked for. Those articles which have two negative 
reports are not accepted to the journal. The authors are expected to take the criticism, 
evaluation and advice of the Editorial Board and the experts into consideration; 
however, the authors have the right to analyse the reports and declare their own points 
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they are not returned. The responsibility of the opinions in the articles published belongs 
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The Points to be Considered by the Authors  

The articles should be sent to the e-mail address hutad@hacettepe.edu.tr or 
hacettepehutad@gmail.com. The institutions for which the authors work, their titles and 
contact information should be indicated. The type fonts (PC –compliant) used in the 
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It’s essential that the articles sent to HUTAD have not been previously published or 
should not be sent to another media organ. The notices presented in a scientific 
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Title: It should not be over 12 words, should be written with bold and capital letters, the 
words equaled to the second language should be included in advance of the English 
abstract with bold and small letters whose initials are to be capitals.  

Author’s Name: The name with the surname in bold and italic capitals should be 
written in the middle under the title.  

Abstract: It should be prepared at least between 100 and 200 words and in a way that 
reflects the article’s content. In the abstract, there should not be any quotation, source 
material, form, chart etc.. Two abstracts should be written in both Turkish and English 
for each article; however, if the articles have been prepared in a different language apart 
from these languages, there should be a third abstract in relevant language. The 
abstracts should be the same as one another in terms of the content.  

Key words: At least 5, at most 10 key words are to be given following the abstract. The 
key words should be written in Turkish, English and in a third language if any.  

Article Text: The texts should be typed on the papers whose width is 16,5 cm and 
height is 23,5 cm in a single-spaced way and with 11 point size, and there should be a 
2cm space from the page sides and page number is to be given beginning from the 
second page (considering the title page as the first page). The texts should not include 
words more than 10.000 and they should be typed through the MS Word program and 
with Times New Roman or another typeface similar to it. At the beginning of the 
paragraphs the tab key and between the paragraphs the enter key should not be used.  

Citation/Bibliography: Citation for quotations and references should be shown using 
the short citation system in the text, in other words (Tekin, 1988, s. 68), (Davletov, 
2008, ss. 83-85), not in a footnote style and the bibliography should be arranged at the 
end of the article in alphabetical order and with the whole tag.  When electronic source 
materials are used, the date accessed should definitely be indicated. 
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Assman, J. (2001). Kültürel Bellek (A. Tekin, Trans.). İstanbul: Ayrıntı Publishing. 
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Dadrian, V.N. (2004). The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from 

the Balkans to Anatolia to the Caucasus. the USA: Berghahn Books.  
Part from Edited Books 
McGowan, B. (1995). The Age of The Âyâns, 1699-1812. An Economic and Social 

History of The Ottoman Empire, 1300-1914, (H. İnalcık and D. Quataert, 
Ed.) (ss. 639-757). Cambridge. 
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For Master and PhD Thesis 
Üstündağ, N. (2004). Osmanlı Toplum ve Devlet Yapısının Dönüşümü Sürecinde 

Balkanlarda Âyanlık (XVII.-XVIII. Yüzyıllar). Unpublished Master Thesis, 
Hacettepe University, Ankara.  

Elektronic Sources 
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. TDK, retrieved: 23 July 2012 

tdkterim.gov.tr/atasoz/?kategori=atalst&kelime=gibi&hng=. 

Quotations: Three-lined and less quotations should be given between the lines and in 
inverted commas whereas the quotations longer than three line should be written by 
leaving 1 cm from both right and left sides of the line, in a block with point size 10 and 
in a single-spaced way.  

Footnote: The statements apart from the citation which have a direct connection with 
the article’s main topic, can be made through footnote beginning from the first number. 
The footnotes should be written in point size 10 and on the page that they are given.  

Tables and Graphics: Each table should have a table number and a title including its 
name. If it’s necessary, the explanations for the symbols should be shown right under 
the table. The graphic explanations should be numbered and arranged in order. The 
tables and the graphics that are prepared should not exceed the signified page sizes and 
they should be properly put in the sections that they will take place in the text. 

It is required that the pictures to be published should be the professional drawings or 
photographs. The number of graphics, the author and the ‘topic’ should be clearly 
pointed out following the each graphic. Their last resolution is to be 300dpi and line 
drawings should be 800-1200 dpi after giving the sizes of the two-colored-white/black- 
and colorful pictures in the electronic environment. The pictures added to the article are 
required to be in the .gif and .jpeg formate. 
Language and Writing 
The language of Hacettepe University Journal of Turkish Studies is Turkish of Turkey, 
but as long as the Editorial Board finds it acceptable, the articles in particularly Turkic 
Languages, and English, French, German and Russian are allowed to take place in the 
one third of the journal. The articles written in Turkish of Turkey ought to be befitted to 
Spelling Dictionary by Turkish Language Agency in terms of spelling rules.  
Copyright  
The author agrees that he/she has transferred the copyright of his/her published article to 
Hacettepe University Journal of Turkish Studies. The complete or a part of the articles 
that are published in the journal can not be copied without the written permission of the 
publisher. The writings, pictures and shapes can be quoted by the third parties provided 
that they will give reference. Enabling permission for the copy of the pictures, tables, 
shapes and etc. are in the author’s responsibility. 
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