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Gök Türklerden Türklere: Türk Kimliğinin
Oluşmasına Tarihsel Bir Bakış

GÖK TÜRKLERDEN TÜRKLERE: TÜRK KİMLİGİNİN
OLUŞMASıNA TARİHSEL BİR BAKıŞ

ErkinEKREM

Özet
Türk kimliginin oluşmasının genellikle VIII. yüzyıldan

sonra Araplar tarafından kavramlaştınldığı bilinmektedir.
Ancak Gök TürkI devleti kurulduktan sonra Türk kimliği kendi
aralarında oluşmaya başlaımş ve Gök Türk devleti yıkıldıktan
sonra kurulmuş olan Orhun Uygur devleti döneminde bu
kavram Türk halkı arasında oturmuştur. Araştırınarnızda Türk
kimliginin teşekkül süreci ineelenmekle bu görüş ortaya
konmaya çalışılımştır.

Anahtar kelimeler: Türk kimliği, Göktürkler, Uygurlar,
Türkler

From Gokturks to Turks: An Historical Approach to
the Formation of Turkish Identity

Abstract
it is known that the forınation of Turkish identity was

conceptiualized after VII. century by Arabs. However the
Turkish identity had been aIready emerged when Gokturk state
was founded among the Turks. During the era of Orhun- Uygur
state founded after the collapse of Gokturks, this concept was
settled within the Turkish people. This article will be
concentrated on the process of Turkish identity and will try to
clarify this idea

Key words: Turkish idendity, Gokturks, Uigours, Turks.

Uygurlarda Türk Kimliği

XI. yüzyıl kaynaklanna göre, Türk, Nuh'un torununun adıdır.' Bir
topluluğun adı olarak Türk adını Allah vermiştir' ve aynı zamanda Türk

Gök Türk adı henüz tartışmalı bir konudur. Bu çalışmada Gök Türk adı, sadece diğer
Türklerle ayırt etmek için kullanılmıştır. Yani "Gök Türk", VI.-VIII. yüzyıllar arasında
kuzey ve orta Asya'da devlet kurmuş olan topluluğu göstermektedir. "Türkler" ise birçok
yönü ortak olan değişik Türk boylarını kapsayan topluluklardır.
Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lügat-it Türk, (çev. Besim Atalay), Ankara:Türk Tarih
Kurumu Yayınları, Cilt I, 1992:28.

2



6 Türkiyat Araştırma/arı

topluluğu Allah'ın ordusudur." Türk'ün anlamı ise olgunlaşma çağı olarak
açıklanmaktadır. 5 Karahanlılar sülalesine mensup olan Kaşgarlı Mahmud'un
Divanü Lügat-it Türk eserinin adından anlaşıldığı gibi bu eser sadece
Karahanlılann sözlüğü olarak değil, geniş kavramlı Türklerin lügati olarak
yazılmıştır." Yani, Rum ülkesinden Japonya'ya kadar uzanan topraklarda
yaşayan Peçenek, Kıpçak, Oğuz, Yemek, Başkurt, Basmıl, Yabagu, Tatar,
Kırgız, Çigil, Tohsı, Yağma, Uğrak, Çaruk (Çank), Çomul, Uygur gibi
boylan kapsamaktadır. 7 Kaşgarlı, eserinde Karahanlılar için "Hakanlı
Türkler", Karahanlı olmayanlar için "öbür Türkler" veya "Oğuz
Türkmenleri'" gibi ifadeler kullanmıştır ve buna göre, Karahanh sülalesinin
de bir Türk boyu olduğu şüphesizdir. Kaşgarlı 'ya göre, Türkler 20 boydan
oluşur, 9 eserinin farklı yerlerinde bazı boyların Türk kavmi olduğunu
özellikle vurgulamıştır. Divanü Lügat-it Türk'e göre, Argu, LO Basmıl.!'
Çigil,12 Çomul, \3 Kay, 14Kırgız, LS Karluk, 16Kıpçak,17 OğUZ,18Peçenek;"
Tatar,z° Tohsı,zı Uygur;" Yabagu " ve Yağma24 boylan Türklere mensup

Kaşgarlı Mahmud, Ci lt 1,1992:3.
Kaşgarlı Mahmud, Cilt 1,1992:351.
Kaşgarlı Mahmud, Cilt I, 1992:353. Türk adı hakkında diğer araştırmalar İbrahim
Kafesoğlu, TürkMilli Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınlan, 1988:42-44; Peter B. Golden,
Türk Halkları Tarihine Giriş, (Çev. Osman Karatay), Ankara: KaraM Araştırma ve
Yayıncılık, 2002:93-94.
Kaşgarlı Mahmud, Cilt I, 1992:4.
Kaşgarlı Mahmud, Cilt i, 1992:28.
Kaşgarlı Mahmud, Cilt I, 1992: 14.

9 Kaşgarlı Mahmud, Cilt i, 1992:28-30.
Lo Kaşgarlı Mahmud, Cilt II, 1992:60.
II Kaşgarlı Mahmud, Cilt 1,1992:481.
12 Kaşgarlı Mahmud, Cilt 1,1992:32,393.
13 Kaşgarlı Mahmud, Cilt I, 1992:394.
14 Kaşgarlı Mahmud, Cilt III, 1992:158.
15 Kaşgarlı Mahmud, Cilt I, 1992:458.
16 Kaşgarlı Mahmud, Cilt i, 1992:472. Kaşgarlı'ya göre Karluklar göçebe bir Türk boyu

olup Oğuzlardan aynlmışlardı. Aslında Kaşgarlı, Karlukların Oğuzlar gibi Türkmen
olduğunu belirtmektedir (Kaşgarlı Mahmud, Cilt 1,1992:472).

17 Kaşgarlı Mahmud, Cilt 1,1992:474.
18 Kaşgarlı Mahmud, Cilt I, 1992:55. Türkmenler de Oğuzlara mensupturlar (Kaşgarlı

Mahmud, Cilt III, i992:4 i2). Kaşgarlı eserinde ayrıca "Oğuz Türkler" tabirini
kullanmıştır (Kaşgarlı Mahmud, Cilt i, i992:4). Yani Türkmenler de Türk'türler.

19 Kaşgarlı Mahmud, Cilt I, 1992:488. Kaşgarlı'nın döneminde Peçenekler Türk olmakla
birlikte Oğuzlardan bir boydurlar (Kaşgarlı Mahmud, Cilt I, 1992:488).

20 Kaşgarlı Mahmud, Cilt i, i992:4 ii.
21 Kaşgarlı Mahmud, Cilt I, 1992:423.
22 Kaşgarlı Mahmud, Cilt II, 1992:60. Kaşgarlı eserinde Müslüman olmayan Türklerin dili

hakkında bilgi vermeye çalışmıştır (Kaşgarlı Mahmud, Cilt i, i992:27) ve bunun bir
örneği Turfandaki Müslüman olmayan Uygurlardır (Kaşgarlı Mahmud, Cilt I, 1992:29).
Bu Uygurlara Tat Tavgaç denilirdi (Kaşgarlı Mahmud, Cilt 1,1992:453-454).

23 Kaşgarlı Mahmud, Cilt nı, ı992:36.
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boylardır. Ayrıca Kaşgarlı, birçok boyun kullandığı dillerin arasındaki
farklılıklan ortaya koymuşsa da, bu boyların kullandığı dilleri "bütün Türk
dilleri,,2solarak tanımlamıştır. Kaşgarlı Mahmud, Türkleşme sürecinde olan
bazı boy ve topluluklan Türk olarak kabul etmemektedir. Örneğin
Hotanlılan ve Kençeklileri Türk mensubiyetine sokmamıştır." Bu durum
Kaşgarlı'nın Türk kimliğinin tespit ölçüsünün oldukça yalın olduğunu
göstermektedir. Bütün bunlar Karahanlılar döneminde siyasal ve kültürel
Türk kimlik bilincinin oturmuş olduğunu göstermektedir.

v < V. Barthold, tarihteki Gök Türk kavminin ve kurmuş olduğu
devlet adının "nasıl olup da diğer kabileleri de kapsayacak bir isim-sıfata
dönüştüğü ve ne şekilde bugün anladığımız manayı kazandığı da pek
bilinmiyor" diyerek, söz konusu Türk kavramının ilk defa VII.-VIII.
yüzyıllarda Araplar tarafından, yani İslam dünyasında kullanılmış olduğunu
ileri sürmüştür. Barthold'a göre, "İslamiyet dairesi dışında Türk kelimesi o
kadar yayılmamıştı". 27 Halbuki Müslüman olmayan Turfan Uygur
hakimiyetine (866-1209) ait X. yüzyıla tarihlenen bazı Uygurca Budist
belgelerinde Türk kimliğinin benimsemiş olduğu gözlenmektedir. Beşbalıklı
Singku Seli Tutun, Çince, Toharca ve Sanskritçe'den Uygurca'ya tercüme
etmiş olduğu eserlerinde "Uygur Türkçe'sine çevirdim" ya da "Türk
Uygurca'sına çevirdim", hatta direkt olarak "Türkçe'yeçevirdim" ibarelerini
kullanmıştır." X. yüzyıl öncesine ait Kumul nüshası Uygurca Maytri Simit
tiyatro eserinin birinci bölümünün onaltıncı varağının B 26-27 satınnda da
eserin Toharca'dan Türkçe'ye tercüme edildiği ibaresi geçmektedir." Hatta

24 Kaşgarlı Mahmud, Cilt III, 1992:34.
25 Kaşgarlı Mahmud, Ci lt i, 1992:33.
26 Kaşgarlı Mahmud, Ci lt i, 1992:32.
27 V. V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Dersleri, Ankara.Çağlar Yayınları, 2004:32.
28 Singku Seli Tutun, Uygurca Altun faruk, Giriş, Metin ve Dizin (Çev. Ceval Kaya),

Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları, 1992:72 (30110,15),1992:73 (33/16-17); 1992:207
(343/11-12); 1992:348 (67417-8), 1992:354 (EI1I2-13, E2I7); Şinasi Tekin, "Uygur
Bilgini SiIJ~ Seli Tutun'un Bilinmeyen Yeni Bir Çevirsi Üzerine", Türk Dili
Araştırmaları Yıllığı 1965, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1989:29-33. Ayrıca
Hsüan-Tsang Biyografisi V. Bölümde (L. lu. Tugusheva, Fragınenti Uigurskoy versii
biografıi Syuan- Tszana. Moscow: Nauka, 1980:31; L. lu. Tugusheva, Uygurskaya versiya
biografiya Syuan- Tszana : Fragmentı iz leningradskogo rukopisnogo sobraniya instituta
vostokovedeniya ANSSSR, Moskva : Nauka, 1991 :96) ve VII. bölümde Beşbalıklı Singku
Seli Tutun'un Çince'den Türkçe'ye çevirmiş oldugu kaydedilmiştir (A. von Gabain,
1988:236). W. Radloff ve S. E. Maloff'un Uygurca Suvarnaprabhôsa nüshası üzerindeki
çalışmasında eserin Beşbalıklı Singku Sali Tutun tarafından Çince'den Türk Uygurcası'na
çevrilmiş oldugu ibaresi vardır. A. Von Gabain ve F. W. K. Müller'in ortak çalışması olan
Uigurica (VI)'de yine Toharca'dan Türkçe'ye çevirmiş ifadesi bulunmaktadır (A. von
Gabain, 1988:236).

29 İsrapil Yusuf, Doklun Kamberi ve Abdulkeyum Hoca, Kumul Nüshası Maytri Simit
Tetkikatı (I) (Uygurca). Urumçi: Xinjiang Halk Neşriyatı, 1988:46.



8 Türkiyat Araştırmaları

Sarı Uygurlarla ilgisi olan Kan-chou'daki Uygurlar da Uygurca'yı "Türk
dili" olarak kabul etmektedirler.i" Çince Hsüen-tsang Seyahatnamesi'nin V.
bölümünde Himatala memleketi p~.t!!iI~ hakkında bilgi verilirken bu
memleketin örf-adetlerinin Gök Türklere benzediği yazılmaktadır.31 Bu
eserin Singku Seli Tutun'un Uygurca çevrisinde ise söz konusu Gök Türk'ün
yerine ''Türk'' (St. Petersburg nüshası, V. Bölüm 52. sayfa 24. satır) olarak
tercüme etmiştir." Yani Turfan Uygurlan Türk adını hem Gök Türkler hem
de diğer boylar için kullanmışlardır. Çince Hsüen-tsang Seyahatnamesi'nin
Vi. bölümünde yer alan Hsiung-nu ~ frR 33 yani Hunlar, Singku Seli
Tutun'un Uygurca çevrisinde (St. Petersburg nüshası Vi. Bölüm 43. sayfa
18-19. satır) "türk yoöul bodun" şeklinde tercüme edilmiştir." Bu sözcük
Almanya'da bulunan nüshası Maytri Sim it Nom Bitig'de (von Gabain
çalışması) de geçmektedir. L. lu. Tugusheva bunun özel bir sözcük olduğunu
ileri sürerek "göçebe Türk halkı" olarak belirtmiştir. 35 Zaten T'ang
Sülalesine ait birçok belgede Gök Türkler ve Uygurlar bazen Hunlar olarak
adlandınlmışlardı. Yine Turfan Uygur metinlerinde Talas ile Balasagun
arasında yaşayan Argular da "Türk uluşu" olarak tanımlarımaktadırlar.r"
Demek ki Turfan Uygurlannın nazannda Türkler kavramı, Gök Türk kavmi
dahil diğer Türk boylarını da kapsamaktadır. Yani Budist olan Turfan
Uygurlan Türk adını en azından bir kültürel kimlik olarak kabul etmişler,
hatta etnik kimliğinin işaretini de vermişlerdir. Buna rağmen Barthold
Turfan metinlerinde geçen bu tür ibarelerin nadir bir istisna teşkil ettiğini
ileri sürmüştür."

30 Britannia Kütüphanesinde Or. 82 i2- i20 numaralı ya da James Hamilton tasnifli 2 i
numaralı Tun-huang'da bulunan bir Uygurca belgesi. Bakınız mır~ ve 4~~, (lPi'ffl
@Ifttl.&JtxıU .Llffl:tt.xit:±ı)'IU±, 1995:80.

31 lPr,.:ıı:* ~~1*ii, (*m*~,~~=-jil~Biliif» ~1i, ~ Junjrô Takakusu, Taı
SM Shinshu Daizôkyô <*iEfIT**jiUU Vol 50, No. 2053, Tokyo: Tai shôissaikyô
Kankôkai. 1922-1932: 250A. Himatala memleket i hakkında bakınız Erkin Ekrem, Hsüan-
Tsang Seyahatnamesi 'ne Göre Türkistan (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tarih Bölümü basılmamış Doktora Tezi), Ankara:Hacettepe Üniversitesi,
2003:187, not 3.

32 L. lu. Tugusheva, 1991 :68.
33 lPr,.:ıı:* ilı~1*~, (*m*~,~,~=-jl~fliliif» ~i\, tt Junjrô Takakusu, Tai

Shô Shinsht; Daizôkyô (*iEflTiıi*jil~U Vol 50, No. 2053, Tokyo: Tai shôissaikyô
Kankôkai. 1922-1932:255B.

34 L. lu. Tugusheva, 1991:132.
35 L. lu. Tugusheva, 1991:18-19.
36 A. Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri (Çev. Mehmet Akalın). Ankara:Türk Dil

Kurumu Yayınlan, 1988:236.
37 Barthold, 2004:32.
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Uygurlann henüz Budizm'i kabul etmeden önce yani Gök Tengri
dini ya da Manihaizm'e inandıklan dönemde geniş anlamdaki Türk
kavramını benimsemiş olduk1anbelgeler aracılığıyla da kanıtlanabilmektedir.
808-821 yıllan arasında Orhun Uygur devletinin hükümdan Ay Tengride
Kut Bulmuş Alp Bilge Uygur Kağanı için dikilen (814?) yazıtın (Çince,
Soğutça ve Türkçe olarak üç dilde yazılmıştır) Soğutça metininde
(bütünleştirilmiş 1-6 parça taşın 2. satın) "Bu hükümdar, tengride
hükümranlık gücünü kazanan büyük Türk aleminin hakimidir" ibaresi
geçmektedir." Demek ki, Gök Türk devleti 744'te yıkıldıktan sonra yerine
kurulmuş olan Uygur Devleti (745-840) de geniş kavramdaki Türk adının
mahiyetini benimsemiş ve Türk halkının ortak siyası kimliği olmuştur.
Ayrıca, söz konusu Uygur Kağanı, Uygur kağan soyu olan Yaglakar'dan
değil, Ediz soyundan olmasına rağmen Çin kaynaklannda bu Uygur devleti,
Dokuz Oymaklı Uygur fLtti@]. devleti, yani batı dilindeki Dokuz Oğuz
devleti olarak adlandınlmaya devam etmiştir." Söz konusu kaynaklar Uygur
devletinin 840'da yıkılmasından sonra Kan-su ve Turfan'da kurulan
devletleri de Uygur devleti olarak tanımlamıştı. Hatta Karahanlılann kurucu
soyunun da Uygur olduğu kaydedilmektedir" Buna rağmen Uygurlann
kendilerini Uygur ismiyle adlandırmalanyla birlikte yukanda tespit edildiği
gibi Türk kimliğini de kabul etmişlerdir. Yani Türk'ü üst siyasal kimlik
olarak benimsemişlerdir. Gök Türk kavminin adının Uygurlar dahil diğer
Türk boylannın siyası ve kültürel kimliğine dönüşme süreci Gök Türk
devletinin kurulmasından sonra görünmeye başlamıştır.

Gök Türkler ve Türkler

Türk (Türük) ~J7Radı ilk defa bir devlet ismi olarak 552 yılında Çin
kaynaklannda kaydedilmiştir." Ancak bazı kaynaklara göre Türk adı bu

38 Olaf Hansen, "Zur sogdischen Inschrift auf dem dreisprachigen Denkmal vol
Karabalgasun", Journal de la Socihe Finno-Ougrienne, Vol. 44, No 3, 1930,P ıs.

39 V. Minorsky, "Tamim ıbn Bahr's Journey to the Uyghurs", in Bulletin of the School of
Oriental and African Studies (University of London), Vol. XII, No. i, 1948:285-286;
James Hamilton, "Toquz-Oyuz et On-Uyyur", Journal Asiatique, LLe (I), 1962:30;
James Hamilton, "Tokuz-Oguz ve On-Uygur" (Çev. Yunus Koç), Türk Dilleri
Araştırmaları, Sayı 7, 1997:201.

40 Karahanlıların menşei konusu hala tartışmalı bir mesele olarak bununla ilgili birçok
araştırma mevcuttur. Genel olarak Karahanlıların menşei Çin kaynaklarında Uygur ve
Arap ile Fars kaynaklarında Dokuz Oğuz olarak belirtilmektedir. Buradaki Uygur,
etnikten çok siyası mahiyettedir. Karahanlıların menşei hakkındaki en son araştırmaları
için bakınız Wei Liang-t'ao'ın ıılti!5t, «ırı"Jff.:Eııı.'tff,lj», ,~~*~:~tilA~
tI:lJ\&U, 1986: 27-50.

41 «)i'iJlf» ~=+-t *)(~IJff,1971:454. Bütün Çince tarih kaynaklarında Gök Türkler
için T'u-chueh ~.I1f(tu-kiuat) karakteri kullanılmaktadır. Sadece Ts'e-fu Yüen kui'nin -fi&
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tarihten önce zikredilmektedir. 585 yılında İşbara tJ;i*~ Kağan'ın Suİ
Sülalesi imparatoruna yazdığı bir mektupta "Gök Türklerin tengri tarafından
[hakimiyet başına] oturtturulmalanndan elli küsur yıl geçmiştir" ibaresi
bulunmaktadır. 42 Buna göre Gök Türk hakimiyeti 535 yılından önce
kurulmuştur ve söz konusu kaynak, büyük ihtimale Gök Türk devletinin
kurucusu olarak bilinen T'u-men (Bumın) Kağan'ın babası Büyük Yabgu
T'u-wu I!±fj}43 dönemini kastetmiş olmalıdır. Yeni T'ang Süldlesi Tarihi'nde
de Gök Türk devletinin Batı Wei Sülalesinin (535-556) Ta-t'ung saltanat
devrinde (535-551) kurulduğu ifade edilmektedir. 44 Bazı tarihçiler, IX.
yüzyıldan kalma Taberi'de yer alan Sasani hükümdan V. Behram'ın saltanat
devrinde (420-438) Türklerin, kağan önderliğindeki 250.000 kişilik ordu ile
savaştığına dair bilgiye dayanarak bu Türklerin Gök Türk olabileceklerini
tahmin etmektedirler." Batı kaynaklanna göre Türk adım taşıyan Türk halkı
miladdan önceki dönemlerde Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda
yaşamıştı. 46 Çin kaynaklannda yer alan Gök Türklerin menşei ile ilgili
rivayetle ilgili belgeler" bir ölçüde bu görüşü desteklemektedir.

Gök Türk kavmi yükselerek nihayet 552 yılında diğer T'ieh-Ie tt:~
boylanm hakimiyeti altına alarak devletini kurmuştu. Bu devleti ile birlikte
bağlı olan boylan özellikle Türk boylan arasında Türk adında kültürel ve
siyasalortak kimliğinin kazanmasına sebep olmuştur.

İkinci Gök Türk devletinin Mo-ch'uo (Kapagan) Kağam'mn (691-
716) kızı prenses Hsien-li Bilge için yazılmış mezar taşında babası 30 boyun

mJtfii 41. bölümünde farklı olarak T'u-ch'ü ~illi (tu-k'tuat) karakteri kullanılmıştır.
Tarihçi Ts'en Chung-mien, burada geçen T'u-ch'ü'nün Türk (T' u-chueh ~JJj)adının
bir başka Çince karakteriyle çevrilmiş olduğunu tespit etmiştir (<<~m::~lt~» _1.-00,
i958: i89). Bunun dışında Çince Budist eserlerinde T'u-ch'ü ~ illi adının kullanılmış
olduğu görünmektedir (lU~,«-tJJ~iftU , Vol. 20 and 91, in Junjrô Takakusu, Tai
Shô Shinshü Daizôkyô *.iE~f,**jl~. Vol 54, No. 2128, p. 428b, 883c. Tokyo: Tai
shôissaikyô Kankôkai, i922- 1932).

42 «~t.'t» ;ffifL+fL~JJjff, 1974:3294; «!Lun ;ffi)\+[g~JJjff, 1973:1869.
43 «~m.» ;ffi=Ef-+1irim~JJjff, 1975:6055.
44 «~m~f» ;ffi=Ef-i-1ir~m:rPlltf1ıaPJi'fff, 1975:6055.
45 Denis Sinor (ed.), The Cambridge History of Early lnner Asia, Cambridge: Cambridge

University Press, 1994:287.
46 Denis Sinor (ed.), 1994:285-287; Peter B. Golden, 2002:93-94.
47 «%J'I'» ;ffi1i+~JJj~, 1971:907-908; «~t.'t» ;ffifL+fL~~~, 1974:3285-3286;

f&PX;A~, ınW~}!:i:f3t «W~q;uıD 1i1J~;ffi[g:ll:1F~tJ?:: ı:J:ı*'t5}iij, 1981:45. Gök
Türklerle ilgili rivayetlerin Türkçesi için bakınız Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi,
Kaynaklar ve Açıklamaları ile Destanlar, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınlan,
i989: i8-29.
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kağanı olarak tarif edilmektedir." Bu 30 boyun Gök Türk kavmine mensup
olan boyların dışında diğer ortak kültürel birliği olan boylan da içerdiği
muhtemeldir. Bu boyların tespit edilmesi zor olmasına rağmen K. Czegledy
bunu belli bir çerçevede incelemeye çalışmıştır." Gök Türk devleti 630'da
yıkıldıktan sonra T'ang Sülalesi yalnızca Gök Türk kavmine ait boylan
Çin 'in kuzey bölgelerinde, boyadlanna göre ayn vilayetlere
yerleştirmiştir.i" Ts'en Chung-mian'in araştırmasına göre 15 Gök Türk boyu
genelolarak kendi boyadı ile adlandıran yönetim birimlerine aynlmıştır."
Gök Türklere has olan boyların arasında A-shih-na ~ÜJ!~Jj~;She-li T'u-li ~
fUıı±fU; Ch'uo t.:ııı; Ssu-pi Vilayetinde }iljJl$1i'l yerleştirilen ancak boyadı
bilinmeyen Gök Türk boyu; Nu-lai İi(~; Su-nung l*Jl; A-shih-te ~ÜJj:~;
Chih-shih tJı.:1ç; Pa-yen A-shih-te İ&~~üJj:~; Ho-lu Kağan 'ın • tt boyu;
Karluklar; Yü-she-shih {mMMB;Tuo-ti Yi-shih $:I:t!!~:1ç; Pei-shih ~:1ç ve
Ch'i-lüeh vilayetinde rıt~1i'1 yerleştirilen ancak boyadı bilinmeyen Gök
Türk boyu bulunmaktadır.

Gök Türk kavminin esas boyu olan A-shih-na'ya Çin belgelerinde
"San Baş (Gök) Türk ii~~~" denmektedir. T'ang Sülalesinin veziri
Chang Chiu-ling'in *n~ (673-740), T'ang Sülalesi İmparatoru Hsüen-
tsung'un (Gök) Türklerin yıkılacağı işareti ile ilgili tahminini kutlayan bir
yazısında (. ~*4~~ tt1fL~;tt~~~ 5ıW\), kuzey bölgesi You-chou ~
1+1askeri valisi Chang Shou-kui'nin ~'ifı=ıgönderdiği habere dayanarak,
Gök Türkler hakkında bilgi vermektedir. (Gök) Türklerden kaçan Kıtay
bayanı Ch'ü-chiang'ın JHB~ifadesine göre, Türk bölgesinde "San Baş (Gök)
Türkler" ile "Mo-ch'uo ~~ (691-716) (Gök) Türkleri" arasında mücadele

48 E Chavannes, "T'ang'lar Devrinde, tki Türk Prensesinin Mezar Taşı Kitabesi", İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 21, 1975:37-44; A.
Bombaci, "Prenses Hsien-li Bilge'nin Kocalan", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 21, 1975:45-63; Wang Kuo-wei, "T'ang Hsien-li Pi-chia
Kung-chu Mu-chih Pa iift :h :ı: iiııı 0 .:t LI fJ;.iJı: (T'ang Sülalesi Prenses Hsien-li
Bilge'nin Mezar Yazısı Hakkında)", Wang Kuan-ı'ang Hsien-sheng Quan-chi Ilt!it5t
1:.~~ (Wang Kuo-wei'nin Araştırmalan), Tai-pei: Wen-hua Ch'u-pan Kung-ssu, LV,
1968:1330-1331; Ts'en Chung-mien, "P'i-chia Kung-chu Mu-chih T'uo-pen Chiao-chu
ııııt11ıa0.:t~fJ;.~*:fSlr± (prenses Bilge'nin Mezar Taş Yazısı Hakkındaki Araştırmalar),
T'u Chüeh Chi Shih ~ ~ ~ j: (Gök Türk Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, II,
1958:809-825.

49 K. Czegledy, "On The Numerical Composition of The Ancient Turkish Tribal
Confederations", Acta Orientalia Academiae Scicntiarum Hungaricae, Tomus XXV,
1972:275-281.

so «~raj[ıal» ~-A;h.+=.!{1;,1956: 6075.
51 -*fıp~. T'u Chüeh Chi Shih ~~~~ (Gök Türk Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü,

II, 1958: \070- \072.
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yaşanıyormuş.Y Ts'en Chung-mian 4! {ıp ~, bu yazının 735 yılının son
baharına ait olduğunu tespit etmekte ve yazıda yer alan "Sarı Baş (Gök)
Türkler"in Sarı Uygurlar olduklarını ileri sürmektedir. 53 Ancak bu
tarihlerde San Uygur adı henüz tarih eserlerinde yazılmamıştır; üstelik
Uygurlar 735 yıllarında Gök Türklere karşı mücadele edebilecek güçte
değildirler. Çinli araştırmacı Hsüeh Tsung-cheng ise söz konusu yazının
736-737 yıllanna ait olduğunu tespit etmektedir."

Vezir Chang Chiu-ling'in imparatora yazdığı diğer bir kutlama
mektubunda (Gök Türklerin Küçük Kağanı'nın Mutlaka Ölmüşlüğü
Hakkında Kutlama .~~/J\ PJff~\~fl~lI*), Gök Türk generallerinin her
gün otağı önünde ağladıklannı, bunun da belki Küçük Kağan'ın öldüğünü
işaret ettiğini ve Gök Türklerin yıkılacağı sinyallerini verdiğini ifade
etmektedir." Ts'en Chung-mian'in tespitine göre bu yazı 735 yılının bahar
ayındadır. 56 Hsüeh Tsung-cheng ise bu yazının 736-737 yıllanna ait
olduğunu belirtmektedir. 57 Yani Bilge Kağan'ın ölümünden sonra Gök
Türkler arasında iktidar kavgalannın yaşanmış olduğunu ortaya
çıkarmaktadır. Bu iktidar kavgalannın iki cephesi bulunmakta ve "San Baş
(Gök) Türkler" ile "Mo-ch'uo (Gök) Türkleri" arasında yaşanmaktadır.
"San Baş (Gök) Türkler", vezir Chang Chiu-ling'in kaleme aldığı yazısında
bahsedilen Küçük Kağan, Bilge Kağan'ın varisleridir. Demek ki Bilge
Kağan öldürüldükten sonra, Bilge Kağan ailesi ile Mo-ch'uo Kağan ailesi
arasında taht mücadelesi haberi T'ang Sülalesi İmparatoruna kadar
ulaşmıştır. Söz konusu iki ailenin arasında öteden beri kağanlık kavgalan
mevcut idi.

Köl Tigin ile Bilge Kağan'ın babası İlteriş Kağan 682 yılında İkinci
Gök Türk devletini kurmuştu ve bu hakimiyetin tesis edicisi idi. İlteriş
Kağan öldüğünde de çocukları küçük olduklan için kardeşi Mo-ch'uo
kendini kağan ilan ederek hakimiyeti ele geçirmişti." 699 yılında Mo-ch'uo
Kağan (691-716) kardeşi Tuo-hsi-fu'yu PtlJ~lU Sol Şadı, İlteriş Kağan'ın
(682-691) oğlu Mo-chü'yü ~~ Sağ Şadı yapmıştı. Aynı zamanda kendi

52 5ıVı,~, < ıtııiIJU , ;ffi+ım (ım/.!timA)c!fUiflJ~), Li$:..ti$ı!lftlf:l~;f±, 1992,
104vr.

53 ~fıp~, <~gJ~~» ..tfflL ~tJi(:9'ı1jii!ff,ij, 1958:447.
54 ~*iE. «~~*fflJı~*3j.~p'U, ,~fı.*1!\':iTaA~If:l~;f±, 2005:420.
ss ~jıat, (ıtıırr~» ,;ffi 14(ım/.!timA)C~tlflJ~), ..ti$:..ti$ı!lftIf:lJltüi,1992:104
s6 ~fıp~, (~~~~» ..t$, :ıt:ı?::9'ı1ji!ff,ij, 1958:447.
57 6f*iE, (~)J~Jı.tf3j.~J&», ,~ff*1!\':iT"A~If:l~U, 2005:421.
58 <ıım.» J{i; 194 J::~~ffL, 1975:5168; «iTmif»;ffi 215 J::.~~.J:.,1975:

6045; «)?t#;lm~» ;ffi205,1956:6493.
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oğlu Fu-chü'yü ~m Küçük Kağan yapmıştı; bunun yetkisi her iki Şad'ın
üstündeydi. 59 716 yılında Mo-ch'uo Kağan'ın öldürülmesiyle yerine oğlu
Küçük Kağan geçmişti. Ancak İlteriş Kağan'ın oğlu Köl Tigin, Küçük
Kağan dahil akrabalannın çoğunu ve yakın adamlannın hepsini öldünnüştü,
kağanlık tahtasına ise kendi ağabeyi Mo-chi-lian'i ~ Uii (716-734)
oturtmuştu.f Bu aile kavgalan nedeniyle, Bilge Kağarı'ın ölümüyle Mo-
ch'uo Kağan ailesindekiler bu fırsatı kullanarak tahtı geri almaya teşebbüs
etmiş olabilirler. Kıtay bayanı Ch'ü-chiang'ın söz ettiği "San Baş (Gök)
Türkler"in Bilge Kağan'ın varisleri olduklan aşikardır. Yani San Baş (Gök)
Türklerden 682 yılında tanndan kut almış olan İkinci Gök Türk devletinin
kurucusu İlteriş Kağan'ın soyu kastedilmektedir. Buradaki "san baş".
anlaşıldığı gibi asıl ve asil anlamındadır.

Bunun dışında bazı boyların da Gök Türk kavmine ait olduğu
görünmektedir. Çin kaynaklannda San Türgiş Kağanı Sha-ke (706-714) için
"Gök Türk lideri Sha-ke ~~tr~~~,,6ı, ya da "Batı Gök Türk Sha-ke jffi
~~~~,,62; babası olan Türgiş hükümdan Wu-chih-le (?-706) için ise
"Batı Gök Türklerin bir başka soyundandır?", ya da "Batı Gök Türk Wu-
chih-le jffi ~ J1Jd~~f(1ıtIJ" veya "Gök Türk lideri Wu-chih-le ~ JJktr ~JL~f(
1ıtIJ,,64 şeklinde ifadeler kullanılmıştır. Kara Türgiş'den olan Su-lu (*Suluk)
Kağan (716-738) ise Türgişlerin soyundandır." Bu belgeler Türgişlerin Gök
Türk zümresine ait olduklannı göstermektedir. Bunun yanında Üç Boylu
Karluklar da "aslında Gök Türk boyundandır" ;$:~ ~ z Jjj( m66ve "Gök
Türklerin çeşitli boylan"ndan olarak tanımlanmaktadırlar." Karlukların üç
boyundan birisi olan T'a-shih-li (*Taşlık) da "Gök Türk T''a-shih-li ~~~

S9 (lım.» ~ 194 ~~~{f~, 1975:5169; U'fimfU;fE215 ~~~{f~, 1975:6064;
Ui~)ı~» ~ 206,1956:6543-6544.

60 flım.));fE 194 ~~~ •. ~, 1975: 5173; UrmtU;fE 215 ..t.~~ff..t.,1975:
6049; (){t~)l~)) ~ 206,1956: 6719.

61 (lım.» ~-I::;t:p**.:lHı=:::ı=:,1975:146.
62 <fım.» ;fEfLT=*~~ff, 1975:2972.
63 <){t~)l.» ~=B7'\;fE,1956: 6540.
64 <.mil» ~fLT-I::;$I!ji;~., 1975:3044; <iima» ;fE-B=T=nj(;~{S,

1975:4362.
6S ()LA)) t;~-BfLTfLlIIl1iT1i.,1935:1079C.
66 (iim.)) ~1i~*~~*JIl~{f, 1975:124; (iim.» ~=B-T-ı::;r.~*{S,

1975:6143; <1f.••ıD ~-B, 1936:1787; <iiif.» ;fE1i~*~'iW*III~",
1975:124.

67 <iim.» ~=B-T-ı::;r.~*iW, 1975:6143.
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•. tı : olarak zikredilmektedir. 68 Zaten Karluklar yukanda Gök Türk
kavmine ait 15boyda yer almaktadırlar.

Bununla beraber Gök Türk hakimiyet merkezinden uzak ancak Gök
Türk olarak adlandıran boylar da bulunmaktadır. Çin kaynaklannda Sasani
ülkesinin kuzeyinde (Gök) Türk'ün K'o-sa (k'aı-sat) ~~Z -ar~,69 (Gök)
Türk K'o-sa ~~-ar~,70 K'o-sa (Gök) Türk -ar~~~71 ve (Gök) Türk Ko-
sa ~ ~ ~ ~ (tat-sat) 72 gibi adlan olan bir boyun bulunduğu yazılıdır.
Araştırmacılar burada geçen K'o-sa ya da Ko-sa boyunu Hazar Türkleri
olarak tespit etmektedirler." Rahip Hsüen-tsang'ın seyahatnamesinde (627-
645) Karun ,m!ı*rnıu ve Şuman 1fı.itl.rnıuadlı iki memleketten bahsederken
bu memleketlerin başında Hsi-su (Gök) Türk ~~~~ kökenli yöneticilerin
bulunduğu anlatılmaktadır." J. Marquart ve V. Minorsky gibi araştırmacılara
göre Karun ve Şuman, Tacikistan'ın Düşambe civannda olabilir. 75 E.
Chavannes'a göre, Hsi-su, bazı Çin kaynaklannda yer alan Chieh-su M"9f-
olmalıdır." 661 yılında T'ang Sülalesi Orta Asya'yı yönetimi altına aldıktan
sonra bölgede bulunan 16 ülkede 8 gamizon ve 76 vilayet kurmuştu ve söz
konusu Chieh-su Memleketi'nin M ~ rnıu adı vilayetlerin arasında yer
almaktaydı. 77Hsi-su (Gök) Türkleri büyük ihtimalle al-Biruni'nin fndia
eserinde yer almış olan Kabu1'un hakimi Şahi Türkleri olabilirler. A.
Rahman'ın araştırmasına göre, bu Türkler 666 yılı ya da bu tarihten önce
Kabul ve Kandahar'da hakimiyetierini kurmuşlardır. 78 Hsüen-tsang'ın
seyahatnamesi dikkate alındığında görülür ki en geç 630 yılından önce Şahi
Türkler Tacikistan'da bir hakimiyet oluşturmuşlardı. Yani Şahi Türkleri
önce Kabul'un kuzeyinde bir hakimiyet oluşturmuşlar ve 666 yılından sonra
güneye doğru Afganistan'ı istila etmekle bölgede merkezleşmiş olabilirler.

68 «wrmil»~-13fL7jH!~ff, 1975:4102.
69 nımil» ~-13fL+JI.~wrlll$, 1975:5311.
70 «wrma:»~=13=+-~, IN~~~wr1f,1975:6258,6260,6263.
71 «JmA~»~-13fL+=, jlllJjfL:k-ır,J:i1ll::Jfıj~ı;pıftıl, 1935:1044C.
72 «wrmlf»~=13=+'-~, IN~~~wrll1f, 1975: 6247.
73 Chavannes, 1900:145, 170; Kafesoğlu, 1988:157-158; Golden, 2002:192-195.
74 ~~, «:kmIN~~»,tG Junjrô Takakusu, Tai Shô Shinshü Daizôkyô «XjEwrf~:kjl

~» Vol 51, Tokyo: Tai shôissaikyô Kankôkai. 1922-1932: 20878.
75 Erkin Ekrem, 2003: 142-143.
76 Edouard Chavannes, Documents sur les Tou-Kiue (Tures) Occidentaux, Paris: A.

Maisonneuve, 1903:195-196. 175,251-252.
77 «tIm~}} ~1l!l-t±tk~=liiJggll,1975:1645-1650; UJTmlU ~ım-t'=:r±tkıı-tr

~g;t]itt,1975: 1136; Oti'€iJm~»~ 200,1956: 6324.
78 A. Rahman, The Last TwoDynasties of the Sahis, Islamabat, 1979:47.
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Aynca 630 yılında Gök Türk devleti yıkıldıktan sonra Orhun
bölgesinin hakimi Hsüeh Yen-t'uo ff ~ ~B79 kavminin de Gök Türk
zümresine ait olduğuna ilişkin ifadeler bulunmaktadır. Çin kaynaklanna göre
Chü-mi m ~ (Kurnaz, Karategin) hükümdar Gök Türklerin Yen-t'uo
soyundadır ~~~W~fı;80 Gök Türk devleti yıkıldıktan sonra Gobi çölünün
kuzeyinde (Orhun bölgesi) kağanlığını ilan ederek (630-646) Gök Türklerin
yerine geçen Hsüeh Yen-t'uo kavmi de "Gök Türk ile aynı cinstendir ~~
Zfı~" olarak tanıtılmaktadır." Halbuki Gök Türk kavmine ait boylar 630
yılından sonra tamamen T'ang Sülalesinin kuzeyinde yerleştirilmişlerdi.
Hsüeh Yen-t' uo 'nun, T'ieh-le kavmine ait bir boyolarak Gök Türk
zümresinden sayılması etnik özelliğinden çok siyası bağlılığını ifade etmiş
olabilir.

Uygur kağanı Moyan Çor (745-759) için dikilen Şine-Usu yazıtının
Kuzey 8. satınnda "Üç Tuğlu Türk budun" adlı bir boyadı geçmektedir. Bu
Türklerin mensubiyetini tespit etmesi zor olduğu halde yazıtının ifadesine
göre "Üç Tuğlu Türk budun" daha çok Gök Türkler ile ilgilidir. Çince
kaynaklarda buna tekabül eden bir boyun olmasına rağmen bunu çağnştıran
bir boy vardır. Uygur tarihi ile ilgili Çin kaynaklannda Kırgızların
doğusunda Tu-po (Tuva) :mil, Mi-lieh iJlJU ve Ke-e-chih m-~3t adlı
buzda kayak yapabilen "Tahta Atlı (kayak) (Gök) Türkler *~~~"adlı üç
kabileden oluşan bir boydan bahsedilmektedir. 82 Bunlann Gök Türkler ile
aralannda etnik ilişkiler olup olmadığı bilinmiyor, sadece üç kabileden
oluştuğu için "Üç Tuğlu Türk budun" ile benzetilmektedir. Üç Tuğlu Türk
budun, üç kabileden (urug) oluşan bir boyun adı olabilir. Örneğin Karluklar
üç kabileden oluşmaktaydılar ve Gök Türk zümresinde yer almaktadırlar.
"Tahta Atlı (Gök) Türkler" boyu Yenisey bölgesinin doğu bölgesinde olup
Kırgızların bünyesinde sayılmaktadır. Büyük ihtimalle Gök Türk zümresine
mensup değil, daha çok Gök Türklerle siyası ile kültürel bağı olan bir boy
olabilir.

79 Hsüeh Yen-t'uo l!f~j!Jt:adı Marquart'tan beri "Sır Tarduş" ile özdeşleştirilmiştir. Son
zamanlarda araştırmacılar bu görüşü ret etmektedirler. James Hamilton, Les Ouighours: il
l'epoque des cinq dynasties, d'apres les documents chinois adlı kitabının Çince çevrisi için,
tercümana 6 Ocak 1984 tarihli yazdığı mektubunda daha önce kabul edilen Hsüeh Yen-
t'uo'nun Sır Tarduş ve T'ieh-Ie'nin Tölis olarak çevrilmesinin yanlış olduğunu ifade
etmiştir. Bakınız James Hamilton ~ıtk:n~, «1if~@)=~*.;j.» . ,~fı.*Jl:t:flfaA~tl:1
mu, 1986:218.

80 «flfJllfın !ffi-=s-=-t--rlmjıırHlillıti'-,1975:6255.
81 Oi~J1Jiıti» ~- siL -t--l:;!ffi,1956:6215.
82 «flfJllfilf» !ffi-=s-+-l:;r@)=1$r, 1975:6148.
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Ayrıca Gök Türk zümresine ait olduğu muhtemelolan Türk boylan
da söz konusudur.f 789 yılında Uygurlara karşı Karluklar ve Beyaz Gözlü
Gök Türkler SH~~~84 ya da bir başka yazılışıyla Beyaz Kıyafetli Gök
Türkler BHIl~JR85 Tibetlilerle işbirliğine girmişlerdi. Ancak bu Türklerin
etnik mensubiyetinin ne olduğu anlaşılmamaktadır. T'ung-tian'deki kayıtlara
göre, Şam ülkesinin kuzeyinde Hazar Gök Türkleri bulunmaktadır ve onun
kuzeyinde (Gök) Türk boyu vardır, bunlann ayağı sığır ayağına benzemekte
ve insan eti yemeyi sevmektedirler.86953 yılında Kıtaylar'dan Çin'e kaçan
Hu Ch'iao'ın ~~ yazdığı seyahatnamesinde «~~t~G» de benzer kayıtlar
bulunmakta ve Sığır Ayaklı (Gök) Türkler tt ~ ~ JJ adlı bir kavimden
bahsedilmektedir. Kıtay ülkesinin kuzey bölgelerinde yaşamakta olan bu
Türkler insan vücutlu ve sığır ayakhdırlar.Y Song Sülalesi dönemindeki
(960-1127) Fan Cherı'm mm yazdığı Tung-chai Chi-shih **hc.$ adlı
kitapta da benzer bilgiler yer almaktadır. Mançu İmparatorluğu döneminde
(1644-1911) hazırlanan Çince eserlerin en büyük değerleme ve
değerlendirme kitabı Ssu-k'u Ch'uan-shu Tsung-mu da ım$~.~§ adı
geçen kitabı eleştirerek Gök Türklerin sığır ayaklı olarak tanımlanmasını bir
saçmalık diye değerlendirmiştir."

Yine Hu Ch'iao'm seyahatnamesinde Kıtay ülkesinin kuzeyinde
ancak Sığır Ayaklı (Gök) Türklerin daha güneyinde Ch'an-yü (Gök)
Türklerinin" T~ ~ yaşamakta olduğu yazmaktadır.f" Ch 'an-yü, Hun
hükümdar unvanıdır. Bazen Çin kaynaklannda Gök Türk Kağanı yerine
"(Gök) Türk Ch'an-yü'sü" ~ JJR" T olarak da kullanmaktaydı. 90 Çin
kaynaklanna göre, Kağan, kadim Ch 'an-yü 'ye benzer hükümdar demektir."
Bu anlamda "Ch'an-yü (Gök) Türkler" •. T~~, hükümdar (Gök) Türkler
olarak açıklanabilir. Diğer yandan, 679 yılında T'ang Sülalesinin Ch'an-yü

83 Bahsedilecek degişik Türk boyları Deniz Sinor tarafından "asıl Türklere benzeyenler"
olarak değerlendirilmektedir. Bakınız Deniz Sinor, "The Establishment and Dissolution of
the Türk Empire", in Deniz Sinor (ed.), The Cambridge History of Early Inner Asia, New
York: Cambridge University Press, 1994:288-289.

84 (~m.» ~=B-+-tL[ill.iWL, 1975:6124.
8S ftimın ~-BfL+1ijJg!te:{f, 1975:5209; (IJmılf» ~-BfL+:RT ııt.lıJiWT,

1975:5257.
86 (lmA.»~~-BfL+=-, jfllJifL:kitiW,_t#i:lll.f!ı;llfJtR,1935:1044C.
87 (~1if1!~» ~-t+=-ırn~ııt'tüt~=, 1974: 907.
88 1lej1], (ırn,*~iU81U rmI ~-I1YO,/Njt*~-*l$J:, ~tJiı::ı:p•• fiij~EfJ

*,1965:1190.
89 <ırli{tt» !tt-t+:=:ım;llJ!ffjJ~=,1974: 907.
90 (IJm.» :ft=+fL ~~fL{f.=M:., 1975: 1072.
91 (lmA.»!fE~-BfL+-t, jfllJi+=-~JJif, L#i:lll.f!EfJ.tR, 1935:1068A.
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Büyük Tu-hu Valiliği'ne .T*~~Jf-t bağlı Gök Türk boylan isyan etmiş
ve Çin kaynaklannda bazen bu Türkleri bu valiliğe mensup olduklan için
Çin kaynaklannda "Ch 'an-yü (Gök) Türkler" olarak adlandtrmıştı.Y Bu
isyan mağlubiyete uğramıştı. Ancak yine bu valiliğe bağlı olan Gök
Türklerin 682 yılında A-shih-na Kutlug liderliğindeki ayaklamalan başanlı
olmuştu. Ch'an-yü Büyük Tu-hu Valiliği de bu tarihten sonra adını
değiştirmiş ve nihayet kaldınlmıştır. Bu tarihten sonra "Ch'an-yü Gök
Türkler" tabiri T'ang Sülalesi dönemine ait kaynaklarda rastlanmamıştır. X.-
XI. yüzyıllarda bu tabirin tekrar kullanılmasında büyük ihtimalle A-shih-na
ailesi kastedilmiş olabilir.

X. yüzyıla ait Çin kaynaklannda farklı adlı Gök Türklerden
bahsedilmektedir. Liao Sülalesi döneminde (947-1211) "Wei-yen (Gök)
Türk boyu ~m~~$" ile "Ou-yen (Gök) Türk boyu J!m~~fffl" adlı
Türkler zikredilmektedirler." Diğer kaynaklarda hiç rastlanılmayan bu Türk
boyu büyük ihtimale Uygur devleti kuruduğunda Uygurlara bağlı kalmış ve
Uygur devleti yıkıldıktan sonra dağılarak X.-XI. yüzyıllarda Liao Sülalesi'ne
bağlanmış olabilir. Nitekim Beş Sülale dönemine (906-960) ait kaynaklarda
Gök Türklerle ilgili kayıtlar bulunmakta ve bu Gök Türklerin Uygurlar'dan
önce Orhun bölgesinde devlet kuran Gök Türklerin neslinden olduklan
belirtilmektedir. 94 981 yılında Turfan Uygur devletine elçi olarak giden
Wang Yen-te'nın seyahatnamesinde Güney Gök Türkler WJ~~ ve Kuzey
Gök Türkler ~t~~ adı boylardan bahsedilmektedir." Bu Türk boylannın
da yukanda işaret edildiği gibi Gök Türklerin neslinden gelme ihtimali
yüksektir.

Türkler ve Türk Kimliği

Çin kaynaklannda Gök Türk zümresinde yer alan kendi boylan
dışında bunlarla kültürel ve siyasal bağı olan diğer Türk boylan "(Gök)
Türklerin çeşitli boylan ~~~$"96 ya da "çeşitli (Gök) Türk boylan ~~

92 nımiln :#:t\+=: .~.1f, 1975:2406; <ıUt"n ~:iL+=:m-f*ij{it, 1975:
2978.
U!~» :#=:+=:$~r, 1974:390, 394; (L!~» :#ım+:t\Ef~ii!;;=,1974:728.
(m1ift~» ~-t+ımım~l!fHJm=:,1974: 913. X-XL. Yüzyıl sonrası Gök Türklerle

ilgili araştırmalar bakınız James R. Hamilton, Les Ouigours il l'epoque des Cing
Dynasties d'apres fes documents chinois. Paris, i955:94-95, not 4.
(5ı:~» ~ımEf:iL+~@'ıit, 1977:14111; Aynca Özkan İzgi, Çin Elçisi Wang Yen-

te 'nin UygurSeyahatnamesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1989:62.
(f(~ı!.»~-Ef:iL+:iL"If, 1956: 6269.

93

94

9S

96
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1Jit,,97 olarak adlandınlmıştır. Bu tür ifadeler en çok T'ieh-le veya Oğuz gibi
Türk boylarını kapsamaktadır. Örneğin 629 yılında Gök Türklere bağlı
T'ieh-le boylan isyan etmiştir ve kaynaklar bu boylan "(Gök) Türklerin
çeşitli boyları" olarak adlandırmıştır.P Oğuzlardan olan Ssu-chieh ı'i!!, ~
(*İzgil) de bu kategoride" olup 630 yılında "(Gök) Türk Ssu-chiehler"in
Erkin' inin 40 bin kişiyle T'ang Sülalesine teslim olduğunu
belirtilmektedir. 100 Burada söz konusu Ssu-chieh Gök Türk zümresine
mensup olan bir boyolarak gösterilmektedir. Batı Gök Türklere bağlı olan
On-ok boylan da bu kategoriye aittir. Çince kaynaklarda "Batı (Gök)
Türklerin çeşitli boyları illi ~ JJf ~ ~" olarak isim verilmiştir.'?' Örneğin
Batı Gök Türklere bağlı olan Nu-shih-pi boyu "(Gök) Türk Nu-shih-pi
boyu" ~ JJi.t ~ 9ç. olarak adlandınlmıştır. 102 Yani Çin kaynaklarındaki
"Gök Türklerin çeşitli boyları" ya da "çeşitli Gök Türk boyları" ifadesinin,
"Gök Türk kavmine bağlı boylar" ya da "Gök Türk hakimiyetine bağlı diğer
Türk boylan" olarak okunması gerekmektedir. Nitekim Köl Tigin yazıtı
K4'te Dokuz Oğuzlarla savaşını tasvir ederken "Tokuz Oguz budun kentü
budunum erti" diyerek Gök Türk ile Oğuzlar arasındaki ilişkilerini ifade
etmektedir. 103 Hatta Köl Tigin yazıtı D22'de "Türük Oguz Begleri"
ifadesinde bunlann bir millet olduğunu işaret etmektedir.'?'

Buna benzer Çin kaynaklarında T'ieh-le ve Oğuz gibi Türk boylan
"(Gök) Türklerin bir başka boyu JJıJ$ (Pieh-pu)" ibaresi kullanılmaktadır.
Örneğin Huo-pa *1&105 ve Batı Gök Türklerin Ch'u-ni-shih ~m:MBI06 ile

97 «p.jJ-S)) ~=+/\.j:$:1l, 1971:468; «Il!fi"~)) ~-t+:=:,1936:1317.
98 nU!HIU~t\+-t*~1l, 1975:2479.
99 <WR'tni!»~ 985,1994:1 1570A.
100 <Jti'al!i1» ~-B;Jı+:=:~, 1956: 6073.
101 <Illi.» ~-B;Jı+ll'rf~»Jffr, 1975:5193.
102 nıli~)) ~-B;Jı+ımrl;tJlP:IJf*ftil;flJ~ııttllJff13,1975:5182.
103 Bu cümleyi Thomsen, "Dokuz Oguzlar kendi halkındı" (Vilh. Thornsen, Orhun ve

Yenisey Yazıtlarının Çözümü, ilk Bildiri -çev. Vedat Köken-, Ankara:Türk Dil Kurumu
Yayınları, 1993:112/1 18), Orkun, "Dokuz oguz kavmi kendi kavmim idi" (Hüseyin N.
Orkun, Eski Türk Yazıtları, Ankara:Türk Dil Kurumu Yayınları, 1987:48), Muharrem
Ergin, "Dokuz oguz milleti kendi milletim idi" (Muharrem Ergin, Orhun Abideleri,
İstanbul.Boğaziçi Yayınları, 2001 :25) ve Talat Tekin ise "Dokuz oguz halkı kendi halkım
idi" (Taliit Tekin, Orhun Yazuları, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1988:21) olarak
tercüme etmektedirler.

104 "Türük Oguz Begleri" cümlesi araştırmacılar arasında farklı okunmaktadır. Thornsen,
"Türk Oguz beyleri" olarak okurken (Thornsen, 1993:105/104), Hüseyin N. Orkun,
Muharrem Ergin ve Talat Tekin gibi araştırmacılar "Türk, oguz beyleri" olarak
okumaktadırlar(Orkun, 1987:40; Ergin, 2001:17; Tekin, 1988:15).

105 U~i'al!&» ~=B-+-t~, 1956:6925. Huo-pa j(tlt boyu Mo-ch'uo (Kapagan)
kağanın kız kardeşi ile evlenen damat boyudur ( fiIli:!'» ~-B:=:Ş[l1.l!l13,1975:
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Chüeh-ni-shih IM W. t#ı. gibi boyları bu şekilde tanımlanmaktadır.l'" "Batı
(Gök) Türklerin bir başka boyu" ifadesi Dokuz Oğuzlar'dan olan Tongra iii]
~, *Bügü ~.1f ve Bayırku !&!fı!l gibi boylar için de geçerli idi.ı08 Sha-
t'uo Türkler 1Y~~~I09 diye bilinen bu kavim de "Batı (Gök) Türklerin bir
başka boyu" olan Ch'u-yüeh (*Çigil) mJ! soyundandır."" Ch'u-yüeh mJ!
ve Ch'u-mi (*Çumul) m* boylan da "Batı (Gök) Türklerin bir başka
boyundandır" .111 Gök Türklerin çift siyası yönetim geleneğinde söz konusu
Tölis ve Tarduş iki boylar birliği bulunmaktaydı. Bu boylar birliğinin başına
kağan ile kan bağı olan Şad unvanlı kimseler tayin edilmekteydiler.!" Çin
kaynaklanna göre Şad, "başka boyların askeri komutanıdır". lJ3 Yani Çin
kaynaklannda, Gök Türk zümresinden olmayan ancak diğer Türk boylannı
Gök Türk kavmi ile ayırt etmek için "bir başka boyu" ifadesi kullanılmıştır.

"(Gök) Türklerin bir başka soyu JJrHI (pieh-chung)" ile adlandıran
boylar da vardır; örneğin Türgişler Batı (Gök) Türklerin bir başka
soyundandırlar. 114 Bu tanım genellikle Gök Türk'ün öz soyundan yani A-
shih-na soyu ile ayırt etmek için kullanılmaktaydı. Ancak istisnai durumlar
da vardır. örneğin 630 yılında yıkılmış olan Gök Türk devletini Altay
Dağının ~ ılı kuzeyinde yaşatmaya çalışan ve A-shih-na soyundan olan
Ch'e-pi .•• (*Çapiş/Çavuş) Kağan (?-649) ve adamlan "Gök Türklerin bir
başka boyu" diye geçmektedirler.l" Halbuki Çin kaynaklannda onun Gök
Türk'ün asıl soyundan olduğu yazrrıaktadır.l'" İstemi Yabgu'nun oğlu Ta-
t'ou (Tardu, 576-603) da Işbara 1YU~ Kağan (581-587) ile anlaşamadığı

3187; URmın ~-=8-+liJ:.~Jll$l:, 1975:6047; <~rtlli!i.» ~-=8-+-
~, 1956:6696).

106 uımfU ~}\ +'=:~~1J~, 1975:2777.
107 f8'~H'» ~-8)\ +liJ:.*~.lLl$, 1975:4786;Urmıı» ~-8n-t--t*~iL

~, 1975:5619.
los Uirtlli!il.t» ~-= 8 -+~, 1956:6677.
109 Hım\!» ~+l1!l:«**Mil$J:.:7tlO=:~, 1956:425; U~rm5»~-=8-+J\~Wt

1$,1975:6153;<Jltrtlli!iSii»)~-=8-+~. 1956:6677.
110 <iTm.» ~-=8-+}\~WtfŞ}, 1975:6153.
iii Oirtlli!ilt)) ~-8n+l1!l~, 1956:6116.
112 <li!i:!l4))~~-Bnt·-till!Ji+=:', 1935:1068A;nımıu ~-Bnt·l1!lJ:. ~~

l:Mı.llJffl$, 1975:5153.
113 <iTm5)) ~-=B-+liJ:.~}JjJ:.~.llJff{$, 1975:6028.
114 <'it rtlli!iSit)) ~ -=B;;\ ~, 1956:6540; Om:!llı-»~ ~ - 8n + nil im+ li,

1935:10798.
LLs (fimit» ~-Bn+l1!lJ:.~}JjJ:.*.llJfffŞ}, 1975:5165;<li!i:!llı-»~~-Bn+

J\illm+l1!l,1935:1073A.
116 (ftrtlli!iıa ~-8n+ J\~, 1956:6249.
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için ayrılmıştı. Çin kaynaklan ise Ta-t'ou'u da "Gök Türklerin bir başka
boyu" olarak tanımlamaktadır. 117Halbuki Ta-t'ou, Gök Türk devletinin
kurucusu T'u-men Kağanın (552-553) yeğeni olup A-shih-na ailesindendir.
Buradaki "bir başka soyu" ifadesinin daha çok siyasi ayrılık nedeniyle "bir
başka siyasi oluşum" mahiyetinde kullamldığı görünmektedir. Bazen Gök
Türk soyundan olup Oğuzlardan biri olarak görünen boylar da bu şekilde
tanımlamaktadır. 744 yılında Gök Türk Kağanı Özmiş'i öldürerek bu devlete
son veren Basmıl *~* Kağanı'nın soyadı Çin kaynaklannda A-shih-na
olarak yazılmaktadır. 118Halbuki Basmıl'ın bir Oğuz boyu olduğu
Kaşgarlı 'mn eserinde anılmaktadır. 119Çin kaynaklarının bazı yerlerinde
Basmıl Kağanı "(Gök) Türk Basmıl Kağan ~~*~mPJff"120 ya da
"(Gök) Türk-Dokuz Oymak Basmıl Yabgu ~~11.ttİ*~*~ijf"121 olarak
zikredilmektedir. Bu ifadenin Köl Tigin yazıtı D22'de geçen "Türük Oguz
Begleri" ibaresi ile aynı mahiyette olduğuna şüphe yoktur.

"(Gök) Türklerin bir başka boyu ~IJ=$" ile "(Gök) Türklerin bir
başka soyu ~IJlI" tanımının arasında küçük bir fark olduğu açıktır. Bazı
araştırmacılar bunların arasında büyük bir fark olmadığım, sadece siyası
bağlılığını ifade ettiğini savunurlarken.!" bazı araştırmacılar "bir başka
boyu" ifadesinin daha çok siyasi, "bir başka soyu" ifadesinin ise daha çok
ırksal ve "ana aileden ayrılmış gruplar" olarak görüşler ileri
sürmektedirler.i" Ancak farklı durumlar da mevcuttur. örneğin Eski T'ang
Sülôlesi Tarihi'nde Türgişler için "Batı (Gök) Türklerin bir başka
soyundadır" ifadesi kullanılırken, 124Yeni T'anş Sültilesi Tarihi'nde "bir
başka boyundandır" ifadesi de kııllanılnuştır." Köl Tigin yazıtı D18 ve
Bilge Kağan yazıtı D16'da yer alan "Türgiş Kağan Türükümiz budunum
erti,,126ibaresi de aralanndaki özel ilişkileri göstermektedir. Bu ifade, Köl

117 <liA» !#;~-B;h.+:h.;illlt:i+1i, 1935:I077A.
118 <_#iliın ~-= B -+ -=!#;,1956:6742.
119 Kaşgarlı Mahmud, Cilt 1,1992:481.
120 <_#ilia» ~-=B-+1i!#;, 1956:6856
121 <flm.» ~-B=.:E,'i!:,.H', 1975:3198.
122 ,mı-[iı, U~*J'(,mız.f+~n, Jtft;'f <iij~!t~J'(#!J , ı:p$~f,ij 19831:f:/'&, ~

54gr.
123 ~1jl:<LA u~Jf+"tf~1iJ8fJ~ifiX>, <*.~flJ», :\t+;h.~-WJ 2002:24.
124 <tım.» !#;-BjL+[1Yr~,rF~.M1iI1L~1lıııif, 1975:5190;<liA» ~~-B;h.

+;h.:ilIlt:i+1i,1935:1079B; <_#ilia» ~-=Bt\:\t, 1956:6540.
m <ilm.» !#;-=B-+1ir~JJr~.MJjılL~1nJJ., 1975:6066.
126 Thomsen, "Türgiş Kağanı biz Türklerdendi, benim halkımdandı" (Thornsen,

1993:1031100),Orkun, "Türgiş Hakanı Türklerimden, kavminden idi" (Orkun, 1987:38),
Ergin, "Türgiş Kağanı Türkümüz, milletimiz idi" (Ergin, 2001:14)ve Tekin ise "Türgiş
Hakanı (kendi) Türkümüz, (kendi) halkımız idi" (Tekin, 1988:15)olarak çevirmektedirler.
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Tigin yazıtı K4 'te yer alan "Dokuz Oğuzlar benim budunurn" ifadesiyle
kıyasla Türgişlerin, Dokuz Oğuzlara nispeten Gök Türklerler daha yakın
olduklannı göstermektedir. Bu anlamda Türgişler, Gök Türk zümresine yani
Gök Türk kavmine aittirler. Yeni T'ang Süliılesi Tarihi Türgişleri Gök
Türklerin "bir başka soyundan" değil "bir başka boyundandır" olarak
tanımlaması, büyük ihtimal Türgişlerin Batı Gök Türk hakimiyetine
geçmeleriyle kuta sahip olan kutsal A-shih-na egemenliğine son vererek
farklı bir siyasi oluşumu meydana getirmeleri ile ilişkilidir.

İkinci Gök Türk devleti, bağımsız olan Tügişleri aslında kendine
bağlı olan bir boyolarak görmekteydi. 127 Uygurca Hsüen-tsang
Biyografisi'nde (v. Bölüm) "Türk- Türgiş" adı bitişik olarak geçmektedir.!"
Kumul nüshası Maytri Simit tiyatro eserinin birinci bölümünün dördüncü
varağının B-3 satınnda yine "Türk-Türgiş"in bitişik hali görünmektedir.!"
Çin kaynaklannda Türgişler için genelolarak T'u-ch'i-shih ~~hLB şeklinde
yazılmaktadırlar; ancak Eski T'ang Süldlesi Tarihi'nin bir yerinde T'u-chüeh
(Gök Türk) ~ JJJ. Ch'i-shih ~ hLB şeklinde yazılmıştır. 130 Bu tür yazılış
Uygurca metinlerde geçen üslub ile aynı mahiyettedir. 751 yılındaki Talas
savaşı sırasında Arap ordusuna esir düşen Tu-huan'in seyahatnamesinde de
T'u-chüeh Ch'i-shih şeklinde kaydedilmektedir. 131 T'ang Sülalesi
imparatorunun günlükleri gibi daha çok orijinal kaynaklara dayandınlan
Ts 'e-fu Yüen-kui WRl5tii adlı eserde en çok T'u-chüeh Ch'i-shih ~JJJ.~
hLBşeklinde kaydedilmiştir. Araştırmacılar T'u-chüeh Ch'i-shih yazılışının
yanlış olduğunu ve "Chüeh" J;j karakterinin fazla yazılmış olduğunu ileri
sürerek doğrusunun T'u-ch'i-shih (Türgiş) olması gerektiğini tespit
etmektedirler. 132 Bazı araştırmacılar ise farklı olarak T'u-chüeh Ch'i-
shih'nın T'u-chüeh T'u-ch'i-shih ~JJJ.~~hlB yani Türk-Türgiş olduğunu
ileri sürmektedirler.i" Bazen Çin kaynaklannda T'u-chüeh Shih ~J;1hlBI34

127 fSIB.» ofi:-Ei;h.-ı-ım~JH!, 1975:5192; ffrIB5~=Ei--ı-3i~ •• Jı1j~i*~.,
1975:6067.

128 Annemarie von Gabain, "Die uigurische Übersetsug der Biographie Hüen-tsangs, i
Bruchstücke des 5. Kapitels, Sitzungsberichte der Bayerisehen Akademie der
Wissenschaften (SBAW), VII, Berlin: Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1938:159;
A. Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri (Çev. Mehmet Akalin), Ankara:Türk Dil
Kurumu Yayınları, 1988:124/449.

129 İsrapil Yusuf, Doklun Kamberi ve Abdulkeyum Hoca, Kumu/ Nüshası Maytri Sim lt
Tetkikatı (I) (Uygurca), Urumçi: Xinjiang Halk Neşriyatı, 1988:28.

130 nf IBil» ofi:-Ei;h.+J~ttjJ!11f, 1975: 3076 ve 3085, not 3.
131 miA» ~~-E;h.-ı-.=jll!Jj;h., 1935:1043C.
132 ~1rpth, HJi~JJRj:.·HılilM.&;t;m»,~t*:CP•• fiii, 1958:85.
133 ~-~, «~1Tııe3t7İ»~t*:cp.ff)ilj, 2000:31.
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(Türk-shih=v'Iürkiş) şeklinde yazıldığı da görünmekte ve araştırmacılar
bunu Türgiş'in Çince'deki bir başka çeviri yazılışı olarak ortaya
koymaktadırlar.!" Bu örneklerin hepsi Türgişlerin Gök Türk soyundan
geldiklerini işaret etmektedir; sadece Gök Türkler'den bağımsız bir
hakimiyet kurdukları için "Batı (Gök) Türklerin bir başka boyundadır"
ifadesi kullanılmış olmalıdır. 736 yılına ait ve .T'ang Sülalesi imparatorunun
Gök TOrkKağanı'na yazdığı bir mektupta, Türgişlerin asil bir soydan (yani
A-shih-na soyundan değil) gelmediğini ve Gök Türk soyuna nispeten "farklı
soydan J'f tr! (Yi-hsing) geldiğini" ifade etmektedir. 136 Bu da Türgişlerin
Gök Türk zümresinde yer almalanna rağmen A-shih-na soyundan
olmadıklarını göstermektedir.

Çin- kaynaklannda bazen Gök Türklerin Dokuz Oğuzlarla bitişik
halde kullanılmış olduklan görünmektedir. Örneğin "Dokuz Oymak-(Gök)
Türkleri :tLtr! ~;;X" 137 veya "(Gök) Türk-Dokuz Oymak ~ ~:tL tr! " 138

şeklinde Çin kaynaklannda yer almaktadır. 661 yılında Orhun bölgesinde
egemenliğini kurmuş Uygur ve diğer Oğuz boylan Uygur lideri Pi-su'nun tt
~ önderliğinde Tongra ve *Bügü boyu ile birlikte T'ang Sülalesine karşı
isyan etmişti. 662 yılında bu isyan bastınlmış ve bazı kaynaklar adı geçen
kavimleri "(Gök) TOrk-Dokuz Oymak" olarak adlandınrken, 139 bazı
kaynaklar ise "T'ieh-le Dokuz Oymak" şeklinde yazrrıaktadır.r'"Yukanda
adı geçen boylar Çin kaynaklannda T'ieh-le federasyonu içinde yer
almaktadır, ancak "Dokuz Oymak-(Gök) Türkleri" olarak da kaydedilmesi
bu kavimlerin 630 yılından önce siyasi anlamda Gök Türklere bağlı ve ona
mensup olduğunu göstermektedir. Nitekim bazı kaynaklarda söz konusu olan

134 u~rf,lf.» ~ım+-=-r ±t!1J!.-!::;-rIli!;bil,1975: 1135; (~f,if.» ~=8 -+.li-r ~
811~-rııaJ~}j~5IM1$,1975:6065-6066.

J3S E Chavannes, 1900:203;207; -*fıfı~~ffii "~~1iı1i"f~~ "~MJ1iı1i"Zmr.. Jı «rm~};R.'t
f4fl1lı;lk~ji!V> ,1958:144.

136 -*fıfı!@, (~~~.'t)) -.tmL 1958:449.
J37 UI f,lf8)) ~}\ + -=nH=Jt~, 1975:2781; Ui f,if~» ~- Ei ım+-~~,~ft,

1975:3854; (~f,lfı!n ~-8ım+ }\~~,~,-f\Y, 1975:4767;t;5E;1(t.ıIie «:i:f,If~U,
~ 25 -11&, ~ 874 ~, ~ 9895 J'{. ~t*:q:ıij!.)iij,1960. Çin kaynaklarındaki Dokuz
Oymak 11td: ile Müslüman kaynaklarındaki Dokuz oguz aynı boyları göstermektedir.
Ayrıntılı bilgiler için bakınız James Hamilton, "Toquz-Oyuz et On-Uyyur", Journal
Asiatique, LLC (1), 1962:23-63.Türkçe terçümesi için bakınız James Hamilton, "Tokuz-
Oguz ve On-Uygur" (Çev. Yunus Koç), Türk Dilleri Araştırmaları, Sayı 7, i997:i87-232.

J3g «fi f,ifif» ~ 11+ 11~ a ~ ft, 1975:3090; «li f,ifit)) ~ -= + }\ il :)+1*~'/!f Jff,
1975:1416; (~f,If~f)) iffi-8=+-!::;~a~-f\Y, 1975:4442; «~f,lfıu ~-8-+~
'31=t$, 1975:4126; U~~lMıın~=S-+-~, 1956:6728.

139 «Wf,If:jt))J{fJ\+==~1=:li$, 1975:2781.
140 «~raJi!U§))*=IT~, 1956:6327.
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boylar "(Gök) Türk-T'ieh-leları ~JJ:ilG~" olarak da zikredilmektedir.!"
716 yılında Mo-ch'uo Kağan, Bayırku boyunun bir savaşçısı tarafından
öldürülünce Bayırku, Uygur, Tongra, Hsi if ve *Bügü gibi Oğuz boylan
Çin'e kaçmıştı.142 T'ang Sülalesi bu boylan Çin'in kuzey hudutlanna
yerleştirmiş ve bunlan "(Gök) Türk-Dokuz Oymak" olarak adlandınnıştır. 143

Hotan belgelerinde Bayırku boyu "Türk Bayırku" şeklinde
zikredilmektedir.I'" Bu adlandırınalardan, Oğuzların Gök Türklere bağlı
olduğu anlaşılmakta ve Gök Türk adının bir siyasal kimlik olarak yerleştiği
gözlemlenmektedir. Bu durum Köl Tigin yazıtındaki (K4) "Dokuz Oğuz
budun kendi budunum idi" ya da Bilge Kağan yazıtındaki (D29-30) "Dokuz
Oğuz budun benim budunum idi" ifadesini hatırlatrnaktadır.!"

Göründüğü gibi Türk kimliği Gök Türk devletinin kurulmasıyla
birlikte ortaya çıkmış ve Gök Türk devletinin çöküşü ile Uygur devletinin
kuruluşuna kadar süreç içinde benzer değerleri paylaşan boylar tarafından
kabul edilmiştir. Türk kimliği başlangıçta ne kadar Gök Türk zümresi
merkezli olarak siyasi açından inşa edilmişse de, Türgişler ve Uygurlar
döneminde artık hem siyasi hem de kültürel anlamda umumi Türk boylannın
ortak kimliği olmuştur. Türk kimlik inşasında Gök Türk A-shih-na ailesi ya
da Gök Türk zümresi dışındaki Türk boylan Çin kaynaklannda "başka" ya
da "öteki" olarak algılanıyorsa da, aynı kaynaklarda söz konusu boylarm
hepsi Türk (Gök Türk) şemsiyesi altında birleşmiştir. Bu birleşmenin
temelinde kültürel değerler ile birlikte etnik özellikler önem kazanmıştır.
Ancak ortak kültürel ve siyasi değerleri kabul eden boyların hepsi Türk
olarak tanımlanmamaktadır. Örneğin Türk boyu olmayan ancak Gök Türk ve
Uygurlara bağlı olan Kıtaylar (Kıtan) için "Gök Türklerle ayn türden (Pieh-
lei) JjIJ~", 146 "farklı türden (Yi-lei) ~~"147 ya da "benzemeyen türlerden
(PU T'ung-lei) l' IRI~"148 gibi ifadeler kullanılmıştır. Çin kaynaklannda
Türk olmayanlar için "tür" ~ karakteri kullanılırken Türk olan boylar için
ise "soy" tti karakteri kullanılmaktadır. Örneğin Talas Savaşından sonraki

141 «IUf.» ~-Ef)\+1iJ:*~.lLW, 1975:4786; «Wfm!f» ~-Efn+-t*~.lL1$,
1975:5619.

142 «~~1I1,t)) ~=Ef-+-~, 1956: 6719; «WfmiB» ~-Ef-+~"31=W,
1975:4126.

143 «Wm.)) ~=+}\'i::ItI*:fflltfJf.f,1975:1416; «~~lIm)) ~=Ef-+-~, 1956:
6728.

144 H. W. Bailey, "A Khotenese Text Concerning the Turks in Kantsou", Asia Major, Vol. ı
(1),1949:47.

145 Hüseyin N. Orkun, Eski Türk Yazuları, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınlan, 1987:48,62.
146 «limın :!(l;:-Efn+n""f~f}-~,1975:5350.
147 nHilll&)) ~-Efn+=~, 1956: 6050.
148 «Wfmlf)) ~=Ef-+n~f}-W, 1975:6168.
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yıllara ait kaynaklara göre, Suyab vadisinde bir kaç on bin "Farklı soydan
(Gök) Türk" ~!tf~WX ibaresi kııllanılmıştır.l"

727 yılında Çin'e dönen Kore asıllı Budist rahip Hui-ch'ao, kalem
aldığı seyahatnamesinde, (Gök) Türklerin oturduklan yerin kuzeyde Kuzey
Denizi ~t~ (Baykal), batıda Batı Denizi g§~ (Hazar) ve doğuda Çin'e
kadar uzanan bölgede olduğunu tespit etmişti. iso Halbuki bu dönemde Batı
Gök Türkler, orta Asya'daki egemenliklerini kaybetmişlerdi, Doğu Gök
Türkleri ise Orhun bölgesinde hem iç kargaşa hem de diğer Oğuzlarla
mücadele etmekle meşgul idiler. Bu durumda Gök Türkler Hui-ch'ao'ın
ifade ettiği gibi geniş bölgeye hakim değillerdi. Yani rahip Hui Chao'ın
kastettiği (Gök) Türkler, sadece Gök Türkler değil aynı zamanda bütün Türk
boylannı kapsamaktadır. A. V. Le Coq'un çalıştığı Türkische Manichaica
aus Chotscho (l) adlı eserde ''Türk uluş Arğu Talas kögüz içinte" ibaresi
bulunmaktadır, ısı bu da Talas ile Balasagun arasında yaşamış olan Argu
boyunun Türk ulusundan olduğunu göstermektedir. Yani Hui-ch'ao'ın
bahsettiği (Gök) Türkler ile "Türk uluş" ibaresinin aynı mahiyette olduğu
şüphesizdir.

Bütün bu çalışmanın neticesinde, Türk kimliği en geç ilk Gök Türk
devletinin çöküşüyle (630) birlikte ortak kültürel değerleri paylaşan Türk
boylan, Gök Türk devletinin bırakmış olduğu siyasi egemenliği
benimseyerek siyasi kimlik olarak Türk adını almıştır.

149 UırlS.» ~=B=+-r~."" 1975:6246; Om.:JIIı.»~~-B:tL+.=., )l1W:tL:E
Il~,1935:1043C.

150 .ım~Hİ1i:7\:~~{$» ~ Junjrô Takakusu, Tai SM Shinshu Daizôkyô tkiElfıi:k
M~» VolSO, Tokyo: Tai shôissaikyô Kankôkai. 1922-1932:978C.

ısı A. Von Gabain, 1988:236.



Doğu Türkistan Siber Toplumunun Tarihi
Üzerine Bazı Tespitler

DOGU TÜRKİSTAN SİBE TOPLUMUNUN TARİHİ
ÜZERİNE BAZI TESPİTLER'

PaulaHAAS

Özet
Bu çalışmada, Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde azınlık

olarak yaşayan Sibe toplumunun kökeninden günümüze kadar
tarihi ele alınmaktadır. Bu bağlamda Sibe toplumunun
kökenine dair çeşitli hipotezler üzerinde durulmakta, özellikle
de Mançu hanedamyla olan ilişkisi ve Sibelerin Doğu
Türkistan'ın yerleştirilmeleri konusunda yoğunlaşmaktadır.

Anahtar kelimeler: Sibe toplumu, Mançu, Çin, Doğu
Türkistan, azınlık

Some Considerations on the Sibean People of the
Eastern Turkistan

Abstract
The article traees the history of the Sibe people, an ethnie

minority in the People's Repuclie of China, from the ir origin
until today. Beginning from the diseussion of the different
hypothesises eoneerning the aneestors of today's Sibe, author
then focuses on their relationship with the Manehu and the
Manehu dynasty, their integration in the Banner System and
the transfer of one part of the sibe population into the Eastem
Turkistan, whieh had a determining impaet on the present
situation of the Sibe eommunity.

Key words: Sibe People, Manehu, China, Eastem
Turkistan, minorty.

Sibe topluluğu bugün Çin Halk Cumhuriyetinde yaşayan 55 etnik
azınlıktan biridir. 1990 yılında gerçekleştirilen genel sayıma göre, Sibe
nüfusu 33.049'u Doğu Türkistan'da olmak üzere 172.847 kişiden oluşuyor.

Bu çalışmanın Türkçeleşmesini sağlayan Levent Akbars'a ve konuyla ilgili notlarımın bir
makaleye dönüşmesini teşvik eden Özkul Çobanoğlu'na teşekkür ediyorum.
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Çoğunluk Kuzeydoğu'da ve özellikle de Shenyang şehri ile Kaiyuan, Yixian,
Beizhen, Xinming, Fengcheng ve Fuyu bölgelerinde yoğunlaşmaktadır.

Doğu Türkistan'daki en büyük Sibe topluluğu İli ırmağının güney
kıyısında 1954 'te kurulan Chabchal Sibe Özerk Bölgesindeki
(~:tıJlfjJ\~{B EInı-f!.) sekiz köyde yaşıyor. Ayrıca Yining (Kuldja),
Urumçi şehirlerinde, Gongliu ve Huocheng bolgesinde ve Tacheng (
Tarbagatai) belediyesinde de daha küçük topluluklar (Hoppe 1994)
yaşamaktadır.

Kuzeydoğu Sibeleri su anda tümüyle Çinlileşmiş olmalarına rağmen,
bölgesel yalıtıImışlık, Doğu Türkistan'ın çok etnisiteli yapısı ve kendi özgün
tarihleri gibi çeşitli etkenler sayesinde Doğu Türkistan Sibeleri, özellikle de
Chabchal Sibe Özerk Bölgesinde yasayanlar, dil bilimciler, etnologlar ve
mançuristler icin özel bir ilgi alanı oluşturuyorlar (Stary 1991).

Sibe dili, bugün artık konuşulmayan Mançuca ile yakından ilişkili,
tungus gurubundanaltaik bir dildir. Hatta bu dil, Mançucanın bir devamı ve
evrimi olarak da algılanabilir ve bazı bilim adamlan Sibe'yi 'konuşulan
Mançuca' ya da 'Sibe-Mançu dili' (Hoppe 1994) olarak adlandırırlar.

Sibe tarihi, 'Sibe' (~{B) ifadesi ilk olarak 1593 yılındaki Mançu
kaynaklarında ortaya çıkıyor. Bize Sibelerle ilgili bilgi sağlayan tek kaynak
çalışmalan ortaya koymuş Çinli tarihçiler onlan, MÖ XI. yüzyılda Batı Zhou
Divanıyla uzun zamandır ilişki kurmuş olan Donghu (Stary 1985)
göçebelerinin bir kolu olan eski Xianbi 'lerle irtibatlandırıyor. i

MÖ 91 yılında Hunlann Çinli general Dou Xian tarafından yenilgiye
uğratılmalannın ardından (Sabattini 1994: 191) Xianbiler daha önceden
Hunlar tarafından kontrol edilen bölgeye yayıldılar ve Kuzeydoğu
bozkırlarında onlara hilafen egemen oldular. 158 ve 167 yıllan arasında Tan
Shihai önderliğinde kurulmuş güçlü bir kabile konfederasyonunu idare ettiler
(Ma Yin 1989: 173-77). Bu ittifakın çözünmesinden sonra Xianbi Yuwen,
Murong ve 386'da Wei hanedanını kuran Tuoba gibi farklı kollara ayrıldı.
Ussuri, Nun ve Songhua ya da Sunggari ırmaklan arasındaki ana yurtlannda
kalanlar hariç III ve IV yüzyıllarda San Irmağın düzlüklerinde küçük

Cesitli kaynaklarda "Xianbi" farklı biçimlerde yazılmıştır. Buradan Xibi (ftj!.lt ), Xipi
(~ııılt ), Xupi (Wffi: ), Shibi (YfIHt), Xianpi (~f!lı!), Sipi (fLffi:) ve Xibi(Iffi!lı!) gibi farklı
yapılar bulunabilir. "Chuci Dazhao"dan ( ~jWA1il) başlayarak "Xianbi" (~f~) formu
ortaya çıkıyor.jf karakterinin okunuşu o zamanlar muhtemelen 'xi' idi.
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hakimiyetler kuran bütün kabileler, kuvvetli bir Çinlileştirme sürecine maruz
kaldılar. Bu alanın uzmanlan tarafından en yaygın kabul gören varsayıma
göre, Wei (386-556), Sui (581-618), Tang (618-907) ve Song (960-1279)
hanedanlan zamanlannda 'Shiwei' C~-=B) adıyla bilinen bu ilk grup,
bugünün Sibe toplumunun atalanydı.

Tartışılan diğer olasılıklar ise Tuoba-Xianbilerin bir kolu olan 'Güney
Shiwei'lerin soyu olmalan, ve yine özellikle Chabchal toplumun oluşturan
Sibe'ler arasında yapılan bazı bedensel-antropolojik incelemeler ardından
ortaya çıkan ve Sibe, Nüzhen, Moğol, Daguri ve Kuzey Çinliler arasında çok
yakın etno-genetik ilişkiler olduğunu ortaya koyan üçüncü bir varsayırnda
da, gittikçe daha güçlü kanıtlar elde ediyor (Hoppe 1994).

Yuan hanedanı zamanında (1279-1368) Sibeler Kuzeyde Noumin
Innağı, Guneyde Liao Irmağı ve Batıda Hulunbuir Yaylası (le Moğolistan)
arasındakı, bugün yaklaşık olarak Heilongjiang eyaletinin Fuyu bölgesine
karşılık gelen bir alanda yaşıyorIardı. Nurhaci Tungus kabilelerini büyük bir
askeri konfederasyon halinde birleştirip - Qing hanedanının kurulumuna
zemin hazırlayan - büyük fetihlerine giriştiği sırada, 1593 yılında Yehe,
Hada, Hoifa, Ula, Juseri, Neyen, Korein, Guwalca ve Sibe adli dokuz Moğol
ve Tungus kabilesinin oluşturduğu kuvvetli bir ittifakla karşılaşmak zorunda
kaldı. Ertesi yıl ittifak çözüldü ve Korcin beyi Minggan ve diğer yedi
müttefiki teslim olurlarken (Barkmann 1999:21-23i, Sibeler daha önce
emirleri altında olduklan Korcin Moğollannın denetimi altında kaldılar ve
direnç göstermeye devam ettiler.

Bu durum, tarihçenin resmi versiyonuna göre, Korcin hanımına
sunulan bir gösteri sırasında İmparator Kangxi (1662- i772) Korcin 'in
birliklerinin kendi dili olan Mançuca konuştuklannı fark ettiği 1692 yılına
kadar sürdü. Hakim olan etnik gruptan olduklannı fark edince Sibeleri,
Korcin hakimiyetinden çıkanp onlan Sekiz Sancak Sistemine dahil etti
(Stary 1985; 1994).

Gerçekte Sibe toplumunun teslim olup sancak sistemine başanh bir
biçimde nasıl dahilolduklan hala bilinmiyor. Bazı bilim adamlanna göre,
Sibeler hediyeler, eşler, yüksek aristokrat unvanı ar ve daha da önemlisi
askeri güç tehdidi gibi nedenlerle hiç bir direnç göstermeksizin Mançulara
doğrudan tabi olmuşlardı. Bazı araştırmacılara göre ise, Sibeler Moğollara
tabi olmuşlardı ve sonradan Moğollann Mançulara tabi olmalarıyla birlikte
önce Moğol sancaklanna dahil edildiler. Diğerleri 1619'da Nurhaci

2 Bu olay Mançu yıllıklannda 'Moğol hamnın ilk teslimi' olarak kaydedilir.
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tarafından yenilgiye uğratılıp köle (boo-i) yapıldılar', 1692'de de Sibelerin
kalan kısmı Sancak sistemine dahil edildi (Lee 1970:34-35).

Moğol ve Mançu- Tungus kabileleri zaten uzun zamandır askeri
ortaklıklar ve evliliklere dayalı bir sürü bağlarla birbirleriyle irtibatlıydılar.
Asla kalıcı olmayan bu türlü ittifak ve konfederasyonlar sürekli değişikliğe
tabi olduklan için, tarihi olayların tam anlamıyla yeniden ortaya konması
çok güçtür. Nurhaci'nin iktidara gelmesinden önceki göçebe Moğol ve
Mançu toplumlannın aşın parçalı yapısını değerlendirince, yukarda
açıklanan bütün varsayımların eşit derecede geçerli olması, ancak birlikte ele
almdıklannda farklı kabilelerin Mançu dünyasına ve böylece de Mançu
devletinin askeri, ekonomik ve toplumsal yapısının temeli olan Sekiz Sancak
Sistemine (Mançu: jakün güsa, Çin.: baqi )\.1ı1ı) yavaşça sindirildikleri çeşitli
yolların doğru bir resmini vermesi mümkün olabilir.

Bütün Mançu nüfusunun teşkilatlandınldığı bu aşın karmaşık sistem,
askeri, toplumsal, ekonomik ve siyasi seviyede sayısız işlevler görüyordu."
Bir taraftan, hem gücün İmparator'un elinde yoğunlaşmasını hem de
toplumun siyasi ve toplumsal evrimini mümkün kılan, çok etnisiteli Qing
devletinin kuruluş sürecinde çok önemli bir eleman görevi gördü. Diğer
taraftan da, Qing devletinin devamlılığının dayandığı iki destek olan bir
ulusal tümleşme ve etnik aynştırma aracı görevi gördü (Elliot 2001:345-
361).

Sancakların temel birimi, doğuştan sancak başı olan tek bir savaşçı
(Mançu: uksin yani zırhlı süvari) idi. Yapı aynca bütün hayatlannı sancak
sistemi içinde geçiren askerlerin aile üyelerini de içeriyordu. Savaş
zamanlannda sancaklar askeri harekat üsleri oluyor, banş zamanlannda da
askerler at yetiştirme ve eğitimi, toprağın ekimi, tuz üretimi, avcılık ve kanal
inşaatı gibi işleri idare ediyorlardı (Sabattini 1994:566-575).

"Boo-i' terimi (,evinici' anlamında) sıklıkla yüksek rütbeli devlet görevlileri olmalarına
rağmen idari açıdan köle olarak kabul edilen kişileri kasteder. "Boo-i" ile efendisi
arasındaki bağı zayıflatan Sancak Sistemine dahil olunca, "köle' olmanın gerçekten alt bir
toplumsal sınıf olmayı gerektirmediği kendi toplumsal sınıflarını oluşturdular.

4 Kimlik olgusu ayrılmaz biçimde Sekiz Sancak Sistemiyle bağlantılıydı: Mançu kökenli
insanlar sancakların sahibiydiler, ama Moğol ya da Çinli gibi farklı bir etnik gruptan olsa
bile bütün sancak sahiplerinin Mançu sayılması nedeniyle tersi de doğruydu. 1950'de
sancak sisteminden gelen bütün nüfus, gerçekte hangi etnik gruba ait olduklarına
bakılmaksızın Mançu etnik azınlığı arasında sayıldı (Elliott 2001 :133,348).
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Muhtemelen bu Mançu kuruluşunun köklerinde, "niru" denilen küçük
avcı gruplanmn oluşturduğu ve "aba" denilen", belirli bir bölgeyi tamamen
kapsayan ve önceden tespit edilen bir plam izleyen av teşkilatının yapısı
vardı. O zaman avın niru'su aynı şekilde niru olarak adlandınlan sancakların
temel ve kalıcı askeri birimleri icin bir mastar görevi gördü (Elliott 2001:56-
63). Bir niru 300 kişiden oluşuyordu ve 25 niru bir sancağı güsa
oluşturuyordu. Sancaklar, en önemlisi Mançu Sancaklan, Moğol Sancaklan
ve Çin Sancaklanmn aynmım tespit eden etnik değerlendirme olan çeşitli
ilkeler uyannca alt bölünmelere aynlıyordu. Diğer alt bölünmeler arasında
Nurhaci'nin kurduğu Eski Sancaklar (Mançu: fe güsa) ve ölümünden sonra
kurulan Yeni Sancaklan (Mançu: ice güsa) içeren ve yine başşehrin Sekiz
Garnizon Sancağını iceren doğrudan imparatorun emrine bağlı olan Üç Üst
Sancak (Mançu: dergi ilan güsa, Çince: shang san qi ....t - mı ) ve Beş Ast
Sancak (Mançu: fejergi sunja güsa, Cince: xia wu qi~1l.mO vardı.

Sancak Sistemi, imparatorluğun sürekliliği için olası bir tehlike
oluşturan yatay kabile ve coğrafya bağlanm zayıflatmak ve kırmak üzere her
bir kişinin konumunun etnik grubu, tabiyet zamam ve tavn, doğum tarihi ve
uzmanlığıyla tammlandığı yeni bir dikey hiyerarşi oluşturmayı hedefliyordu.

Böylece Sibe nirulari Yeni Sancakların Üç Üst Sancağına dahil
edildiler" ve Cicigar, Beduine ve Girin Ula'ya sevk edildiler. 1699 ve ı701
arasında başkent Pekin'e ve Çin'in fethinden önceki Mançu başkenti olan
Mukden'e (bugünkü Shenyang) sevk edildiler. Bu sevkıyat, kuşaklar
boyunca hayvan ve balık avlayarak yaşayan Sibe toplumunu tanma dayalı
bir hayat biçimine zorladı ve böylece de alışkanlıklan ve gelenekleri
hakkında çok ciddi değişikliklere neden oldu.

Ama Sibe tarihinin en ciddi olayı 1764 'te, Cungarya ve Doğu
Türkistan'ın 1750'de fethiyle ancak Qing denetimine giren imparatorluğun
batı uç bölgelerine sevk edilmeleriyle gerçekleşti.

Cungarya'nin ve bugünkü Xining eyaletinin başkenti olan ve Eski
Kulca adından esinlenerek Yeni Kulca olarak da bilinen Huiyuan, yeni

5 Çince niulu 4':5R
6 Gerçekte Sibe nirulari resmi sancak kayıtlarinda ister Baqi Manzhou Shizu Tongpu

l\.~Ullft~l1~,ister Baqi Tongzhi ChujiIU'CıM~~JHl olarak görünsünler, asla
Sancak Sistemine tam bağlı olmaksızın sadece doğrudan imparatorun ermine tabi idiler.
Modem zamanlarda Sibe etnik grubunun Mançu etnik azınlığından sayılmalannın
muhtemel nedenlerinden biri de Qing hanedanı zamanındaki idari konumlandır. (Elliot
2001:85).
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kurulan Xinjiang (Yeni Bölgeler) adı altında birleştirilen iki bölgenin idari
merkezi oldu. İmparatorluğun burada uygulayabileceği denetim oldukça
zayıftı ve Askeri Vali, Urumçi'deki bir genel askeri amir ve Yeni Kulca,
Tarbagatai ve (ancak 1759'da fethedilebilen) Kaşgar'daki uç danışmanın
emri altındaki garnizonlann var1ığıyla sınırlıydı (Fleteher 1989:35-106).

1755'de Cungarlann gerçekleştirdiği ve ardından 1759'da daha
önceleri Cungarlann denetiminde olan Büyük ve Küçük Hojiyalardan birinin
başlattıklan ve uzun yıllar süren savaş ve isyanların ardından, nüfus
nerdeyse tüm alanlar boş kalacak biçimde azaldı. Durum sonuçta henüz yeni
teşkilatlandınlmış birlikler için aşırı zor gelmeye başladı. Bu bölgeyi
Rusya'ya kaptırmamak için Xinjiang'da konuşlandınlmış birliklerin
kuvvetlendirilmesi gerekiyordu ve sonuçta Askeri Vali Mingshui İmparator
Qianlong'dan açık bir biçimde Mançu ve özellikle de korkusuz askerler
olarak bilinen Sibe birliklerinin Xinjiang'a sevk etmesini rica etti (Stary
1991:32-33).

1764'de toplam 4295 kişiden oluşan altı Sibe nirusu batıya sevk
edildi. İlk grup ay takviminin dördüncü ayının 10. gününde (l 0.5.1764),
ikinci grup on gün sonra Mukden'den ayrıldı. Gobi Çölü ve Altay Dağ
Sırasını aşan güçlüklerle dolu on altı aylık bir seyahatin sonunda sekizinci
ayın 24. günü (19.9.1765) her iki grup da Uharlık'a (bugünkü Suiding)
ulaştılar.

Sibeler buraya ulaştıklarında nereye yerleşecekleri hala
kararlaştınlmamıştı. Çok acilen kuvvetlendirilmesi gereken çok sayıda yer
olduğundan ve sayısı 23.000i aşmayan silahlı kuvvetler de aşın zayıf olduğu
için Sibe birliklerinin varlığının en değerli olacağı yeri keskin bir biçimde
seçmek gerekiyordu. İli Generali, Eyalet Meclisi ve Xinjiang'daki mevcut
bütün kabilelerin yüksek asillerinin tümü, kuzeydoğudan "Solon birlikleri,,7
ve batıdan Fulehun Iktungga'da (bugünkü Bayantai) konuşlu Mançu
birlikleri tarafından korunmasına rağmen güney tarafı iskansız ve dolayısıyla
da korumasız olan "Gorokingge be bilure hoton'da (bugünkü Sinceng)
yerleşmişlerdi. "Gorokingge be bilure hoton 'un stratejik önemi ve bölgenin,
birlikler için ana ikmal malzemesi olan tan m, sığır - ve at - yetiştirilmesi
için uygun olması nedeniyle, altı Sibe grubunun (l767'de sayı sekize
çıkanldı) İli'nin güney kıyısındaki, bugün Chabchal Sibe Özerk Bölgesi
olarak bilinen alana yerleştirilmesine karar verildi.

Sancak Sistemine dahil Tunguzik bir topluluk. Hakkında çok şey bilinmeyen dilleri
muhtemelen güçlü Moğolca etkileri gösteren bir Mançu çeşidi idi (Radloff 1866:88-89,
205-264) ..
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Sibelerin askeri görevleri arasında şehrin savunmasının dışında
Kaşgar, Tarbagatai, Yarkand, Yanggi Hisar, Ush, Turfan, Aksu, Kucha,
Sairam ve Kotan'daki muhafaza birliklerinde (Mançu: karun, Chinese:

kalunf~) uzun süreli karakol yapmalan da gerekiyordu (Fletcher 1989).

Askeri gerçekler - aynı zamanda da batıya yaptıklan korkunç
yolculuk, nüfusun toplumsal yapısının oluşturulması ve sınır bölgelerinin
günlük gerçekleri - gibi durumlar, Sibelerin hayatlannın tüm açılannı ciddi
biçimde etkiledi. Buradan, Sekiz Sancak Sistemindeki askeri hayatın Sibe
toplumunun kültür, gelenek ve özellikle de bilinçlerinde bıraktığı derin izleri
anlamak için, Sibe köylerinin bugüne kadar 'birinci, üçüncü, dördüncü
grubun ... vb' köyleri olarak tanımlandığını düşünmek (Stary 191:34-43)
yeterli olacaktır.
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Türkiye 'de İç GÖÇOlgusu ve Kentleşme

TÜRKİYE'DE iç GÖç OLGUSU VE KENTLEŞME

Serdar SAGLAM

Özet
Ülkemiz 1950 yılından itibaren köylerden şehirlere doğru

çok yoğun ve hızlı bir göç hareketi yaşamıştır. Bu süreçte
ortaya çıkan kentleşme, sanayileşmenin sonucunda
gerçekleşmiş bulunan sağlıklı kentleşme olmayıp, düzensiz
kentleşme özelliği taşımaktadır. Bunun sonucunda şehirlerin
etrafı gayri hukuki, sağlıksız, alt yapısı olmayan gecekondu
tabir edilen binalarla sarılmıştır. Buna ilaveten, hızlı kentleşme
ve yoğun göçün olumsuz etkileri kendisini hukuki, ekonomik,
sosyal ve kültürel alanlarda hissettirmeye devam etmektedir.

Anahtar kelimeler: göç, kent, kentleşme, gecekondu

Internal Migration Phenomenon and Urbanization in
Turkey

Abstract
There has been a dense and rapid migration period from

villages to cities in Turkey since 1950. There seems a confused
urbanization characteristic not to be a healthy urbanization
period arisen from industrialization. As a result of this, the
cities are surrounded with the unauthorized constructions set up
in one night called gecekondu which have no severage systems.
Furthermore, the negative effects of the rapid urbanization and
density of migration have been continuously felt in law,
economy, and social and cultural areas.

Key words: migration, urban, urbanization, gecekondu

Giriş

Göç Kavramı

Göç insanlık tarihinin bütün dönemleri boyunca varolan bir olgudur.
Göç kavramı ile öncelikle belli bir nüfusun bir bölgeden başka bir yere olan



34 Türkiyat Araştırma/arı

hareketi akla gelmekle birlikte, göç coğrafi bir yer değiştirmeden çok daha
kapsamlı ve köklü bir muhtevaya sahiptir. Sonuçlan itibariyle sosyal,
ekonomik, kültürel ve psikolojik bir çok öğeyi içinde banndınr.

Göç, coğrafi mekan değiştirmesürecinin sosyal, ekonomik, kültürel
ve siyasi boyutlanyla toplum yapısını değiştiren nüfus hareketleridir (Özer
2004: 11).

Göçler iç ve dış göçler şeklinde iki şekilde ele alınmaktadır. İç göç bir
ülkenin kendi sınırlan içerisinde belirli bir bölgeden bir başka bölgeye
gerçekleştirilen göç hareketidir. Dış göçten ise bir ülkeden bir başka ülkeye
yapılan göç anlaşılmalıdır.

Göç her şeyden önce bir mekan değiştirme durumudur. Kişiler
muhtelif sebeplerle bulunduklan bölgeden bir başka bölgeye gitmektedirler.
Bu daimi surette yerleşme amaçlı olabildiği gibi, geçici de olabilmektedir.
Yahut bu yer değiştirme olayı her yıl düzenli aralıklarla
sürdürülebilmektedir. Buna mevsimlik göç denilmektedir. Bu durumda
kişiler yılın belirli zamanlannda iki veya daha fazla mekanda yer
değiştirmektedirler. Mevsimlik göç yaşayan gruplar birden fazla sosyal ve
kültürel yapıyı iç içe yaşamaktadırlar.

Mevsimlik göçlerin dışında göçün süresi göçün niteliğini belirten bir
ölçüdür. Kısa süreli, eğitim veya çalışma amaçlı ve bu sürenin sonunda geri
dönülebilen mekan değiştirme hareketlerinin göç sayılıp sayılmayacağı,
tartışmalı bir konudur.

Göçe ilişkin diğer bir ayınm da mekan ve mesafe ile ilgilidir. Bazı
göçler çok kısa mesafelerdeki bölgelere olurken, bazılan daha uzak
bölgelere doğru gerçekleşmektedir. Mesela aynı şehir dahilindeki
taşınmalann göç sayılıp, sayılmayacağı da ciddi bir konudur. Bu durumda da
sadece fiziki mesafeyi değil de sosyal ve kültürel mesafeyi ölçü aldığımız
takdirde göç sayılıp sayılmayacağı konusunda bir ölçü elde etmiş olabiliriz.
Mesela, şehirdeki bir gecekondu veya sefalet mahallesinden, sosyo
ekonomik seviyesi daha yüksek bir semte daimi surette taşınmak kültürel
boyutu ile bir göç olarak ele alınabilir. Bu daha çok büyük şehirler veya
metropoller için geçerli sayılabilir. Fakat göç her şeyden önce bir nüfus
hareketidir.
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Göçlerin Niteliği

Göçler kırdan kente, kentten kıra, kırdan kıra, kentten kente doğru
gerçekleştirilebilmektedir. Göç dünyanın bütün toplumlarında daima
rastlanılan bir olgudur ve belirli oranlarla her zaman yaşanmaktadır. Ancak
bazı ülkelerde 'çok hızlı ve yoğun bir kentleşme ve göç yaşanırken, bazı
ülkelerde bu durum nispeten daha yavaştır.

Cemal Yalçın'ın (Yalçın 2004: 14 -16) Petersen'in bir makalesinden
özetlediğine göre göçün dört değişik şekli bulunmaktadır: Bunlar; 1. İlkel
Göç: Burardaki ilkellik, insanlığın ilkel dönemleri ile ilişkilendirilmektedir.
Daha çok insanlığın doğal afetler karşısındaki çaresizliğinden kaynaklanan
göçler konu edilmektedir. 2. Zorlama İle Yapılan Göçler: İlkel göçlerde itici
faktör doğal yapı iken, zorlama göçlerde, daha çok sosyal yapıdır. Bu göç
tipi iki gruba ayrılabilir: Birincisinde, göçe tabii topluluk göç etme
konusunda az çok kontrolü elinde tutabilirken, ikinci grupta bu kontrol
tamamen topluluğun elinden alınmıştır. 3. Serbest Göç: Bu göç tipinde
bireyler göç etme karannı kendileri vermektedirler. 19. Yüzyıl
Avrupa'sından dışa göç hareketleri, bu göç türüne verilecek örneklerden
sadece bir tanesidir. Burada söz konusu olan şey, daha çok bireysel
arayışlardan kaynaklanan göçlerdir. 4. Kitlesel Göçler: Kitlesel göçler
serbest göçlerin sonuçlandır. Serbest göçte az sayıda öncü bireyin başka bir
yere göçerek ülkeleriyle bir çeşit bağ kurmalan sonucunda o ülkeden göç
edenlerin sayısı hızla artar ve kısa sürede çekici etmenler nedeniyle göç
kitlesel bir niteliğe bürünür.

Göçlerin Sebepleri

Kişilerin bir ülkeden diğerine, bir bölgeden diğerine göçme sebepleri
sayısız denecek kadar çok ve karmaşıktır. Geleneksel olarak ekonomik
faktör temel etkileyici olmuştur. Örneğin, göçebelerin daha iyi yiyecek,
işçilerin daha iyi iş, ailelerin maddi yaşama standartlannı geliştirmek için
göçtükleri söylenebilir. Tanm işçisine duyulan gereksinimlerin azalması,
kişileri kırdan iter. Öte yandan artan sanayileşme de bu kişileri geniş nüfuslu
merkezlerdeki iş bulabilme fırsatlanna doğru çeker. Daha iyi yaşama
koşullanna sahip olma isteği de kişileri kentlere çekmektedir ( Fichter 1994:
155 - 156).

Köyden veya kırdan kentlere olan göçlerin sebepleri açıklanırken, ilk
olarak şehrin cazibesi, ikinci olarak ta kınn iticiliği, ifadeleri
kullanılmaktadır.
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Şehrin cazibesi, şehir hayatının ekonomi, eğitim, sağlık ve refah gibi
kişiye sağlayacağı imkan ve fırsatlarla ilgilidir. Şehir göç edenlere uzun
vadede fırsat ve umut sunabilmektedir. Kınn iticiliği ise, tarımda
makineleşme sonucu açığa çıkan işgücü, toprağın aşın parçalanması, kan
davaları gibi olumsuzlukların kişileri göç etmek zorunda bırakmasıdır.

Göç, Kent ve Kentleşme

Kentlerin belirli tarihi dönemlerde varolmuş bulunan ve halen mevcut
olan diğer yerleşim birimlerinden farklarını ele alan bir yığın kent tanımı
bulunmaktadır. Bu tanımlar sosyoloji yahut sosyal bilimlerin diğer
alanlarındaki bilim adamı veya yaklaşımlar tarafından kentlerin farklı
görünüşlerine atıfta bulunularak tanımlarımışlardır. Bu tanımlar daha çok
kentlerin nüfus yoğunluğu, ekonomik yapıları ve fonksiyonları ile toplumsal
özelliklerini dikkate alan veya öne çıkaran tanımlamalardır. Bu tanımların
bir kısmı aynı zamanda kentin köy yahut kıra olan karşıtlığına göre
düzenlenmiştir.

Nüfusun yoğunluğuna göre yapılan tanımlarda farklı ölçüler
kullanılmaktadır. Bunların bir kısmı bilim adamlarının özgün tercihleri
olurken, bazı ülkeler ve kuruluşlar da kentler ve diğer yerleşim birimleri için
farklı rakamlar belirlemektedir. Bu ölçütlere göre, 442 sayılı köy kanununun
1. maddesine göre; nüfusu iki binden aşağı olan yerleşim birimlerine köy,
nüfusu iki bin ile yirmi bin arasında olanlara kasaba-ilçe ve yirmi binden çok
nüfusu olanlara da (şehir-il) denilmektedir (İsbir 1986: 6).

Kentin nüfus sının konusunda devlet kurumları arasında bir uzlaşma
yoktur. Örneğin, Devlet Planlama Teşkilatı 20.000 kişinin yaşadığı yerleri
kent kabul ederken, İmar İskan Bakanlığı 10.000 sınınnı kabul etmektedir.
İstatistik Enstitüsü ise, il ve ilçe merkezlerinin belediye sınırları arasında
kalan alanı kent olarak tanımlamaktadır (Bal 1999: 23).

Göç ve kent kavramı ile paralel bir çizgi izleyen bir diğer kavram da
kentleşmedir. Kentleşme kavramı kentlerin ve kentlerde yaşayan nüfusun
artışı olarak anlaşılabilir. Kentlerin kendi bünyelerindeki insanların
nüfusunun artışının yanında, diğer il, ilçe ve köylerden olan göçlerle de
kentlerin nüfusu artmaktadır.

Ruşen Keleş'in (Keleş 1972: 6) tanımına göre, kentleşme, sanayileşme
ve ekonomik gelişmeye koşut olarak, kent sayısının artması ve kentlerin
büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda, örgütlenme, iş
bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insanların davranış ve ilişkilerinde kentlere
özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikimi sürecidir.
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Türkiye'deki Kentleşmenin Niteliği

9. Yüzyılda Batı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan şehirleşme,
sanayileşme süreci ile paralel bir seyir takip etmiştir. Sanayileşmenin işgücü
ihtiyacına yönelik olan bu tür şehirleşmeye "düzenli şehirleşme"
denilmektedir. Batı Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerindeki
şehirleşme büyük ölçüde bu kapsama girmektedir.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme süreci doğrudan
doğruya sanayileşmenin sonucu olarak doğmamıştır. Bu tarz şehirleşmeye
"sanayileşmesiz şehirleşme" veya "çarpık şehirleşme" denilmektedir.

Bu ülkelerde kentler, düzenli alt yapısı olmayan, sağlıksız, gayri
hukuki konutlar ve sefalet mahalleleri ile kuşatılmakta ve şehirler işsiz ve
eğitimsiz yığınlarla dolmaktadır.

Ülkemizde 1950'li yıllarda başlayan şehirleşme veya kırdan kentlere
göç olayını bu çerçevede değerlendirebiliriz. Türkiye'de kentleşme,
sanayileşme ile paralelolarak gerçekleşmemiştir. Ülkemizdeki hızlı
kentleşmenin ardında daha çok tanrnda makineleşme, kır işsizliği, kan
davalan gibi kınn aşın nüfusu dışan itmesi ile ilgili sebepler bulunmaktadır.

Türkiye'de Göç ve Kentleşmenin Yapısı

Türkiye' de iç göç veya kentleşme dolayısıyla 1927' den günümüze
kadar köy ve şehir nüfuslannın yüzdeler halinde şu şekilde bir değişim
geçirdiğini görüyoruz; 1927 yılında Türkiye'nin nüfusu 13.648.270 kişidir.
Bunun 3.305.879 kişisi şehirlerde yaşarken, köy nüfusu 10.342.391 'dir ve
köy nüfusu toplam nüfusun % 75.78'ini oluştururken şehirlerin oranı %
24.22'ye tekabül etmektedir. Bu durum dönem itibariyle Türk toplumunun
büyük bir kısmının köylerde yaşamakta olduğunu göstermektedir.

1935 yılından itibaren ülkemizde yapılan genel nüfus sayımlan
Türkiye'nin nüfus artış hızını ve kır ve şehir nüfuslannın genel nüfus
içerisindeki payını vermektedir. Buna göre belli başlı tarihleri alarak bu
oranlan verdiğimizde şu şekilde bir tablonun ortaya çıktığını görmekteyiz.
1935 yılında nüfusumuzun % 23. 53'ü şehirlerde, % 76.47'si kırsal kesimde
yaşamaktadır. 1950'de şehirler % 25.04, kırlar % 74. 96, 1960'da şehir
nüfusunun genel nüfusa oranı % 31.92, kır nüfusunun oranı % 68.08' dir.
1970 yılında ise şehir nüfus oranı % 38.45, kırların oranı % 61.55'tir. 1980
de ise şehirlerin nüfus oranı % 43.91'e yükselirken, kır oranı % 56.19'a
inmiştir. 1990'da şehir nüfus oranı % 59.01, kır oranı ise % 40.99'dur. 2000
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yılında ise şehir kapsamına giren yerleşim yerlerinin toplam nüfusa oranı
daha da artarak % 64.90'a ulaşmıştır. Kırların oranı ise % 35.10'dur. 2000
yılından günümüze kadar şehirlerin nüfusa oranının daha da artmış olacağını
tahmin etmek zor değildir (DİE Türkiye İstatistik Yıllığı, 2000: 48).

Sayım yıllanna göre doğduğu ilin dışında yaşayan nüfus dikkate
alındığında ülkemizdeki göç hareketinin hızı daha çarpıcı şekilde dikkati
çeker. 1935 yılında doğduğu ilin dışında yaşayan nüfusun genel nüfusa oranı
% 6.8'dir. 1950 yılında bu oran % 8.3, 1960'da % 11, 1970'de % 16.3,
1980'de % 21.4, 1990'da ise % 23.5'tir (İnan 2004: 53). 1990'dan 2005'e
kadar bu sayının % 40'lara ulaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre
günümüz Türkiye' sinde her yüz kişinin en az yüzde kırkı kendi dünyaya
geldiği ilin dışında yaşamaktadır. Bu oran sadece bir ilden başka bir ile olan
göçlere göre düzenlendiği için aynı il sınırlan içerisindeki göçleri
kapsamamaktadır. Mesela, aynı ilin bir köyünden yine aynı ile veya
kasabaya, yahut aynı il sınırlan içerisindeki bir kasabadan ile olan göç buna
dahil değildir. Bu takdirde bu oran çok daha yükselecektir. Bu ülkemizdeki
göçün hızının önemli bir göstergesidir. 2000 yılı Genel Nüfus Sayımının
verilerine göre ülkemizin toplam nüfusu 67 803 927 (il ve ilçe merkezleri)
nüfusu 44 006 274, köyler 23 797 653 'tür. 2000 döneminde şehirlerde
bulunan nüfusun yıllık artış hızı binde 26.8 iken köylerde bulunan nüfus artış
hızı binde 4.2'dir
(http://www.die.gov.tr/nufus_sayimi/2000Nufus_Kesin1.htm).

Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, 1965 - 1990 arasındaki
dönemde, ülkemizin nüfusunun binde 65 ile 107 arasında değişen
oranlardaki bölümünün (2.5 ile 4 milyonluk nüfus) beşer yıllık sayım
dönemlerinde iller arası göçe katıldığı ortaya çıkmaktadır. Yılda ortalama
550 000 ile 800 000 arasında değişen sayıdaki insanın göç ettiği ve 25 yıllık
sürede bu harekete katılan nüfusun 16.3 milyonu bulduğu anlaşılmaktadır ki,
bu da ülke nüfusunun 1/3 'ünün yer değiştirmiş olduğunu ifade etmektedir
(Özgür 1998: 38).

81 ilden toplam nüfusu en fazla olan ilk üç il sırasıyla İstanbul,
Ankara ve İzmir'dir. Bu illerden İstanbul ilinin toplam nüfusu 10 018 735,
Ankara ilinin toplam nüfusu 4 007 860 ve İzmir ilinin toplam nüfusu 3 370
866'dır. Bu illerin il merkezlerinin nüfusu, İstanbul'un 8 803 468, Ankara'nın
3 203 362 ve İzmir'in 2 232 265'dir

İstanbul ilindeki nüfus, ülke toplamındaki nüfusun yüzde ı5'ini
kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle, ülkemizdeki her yüz kişiden I5'i İstanbul
ilinde ikamet etmektedir.
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İstanbul, Ankara ve İzmir illerindeki nüfusun çoğunluğu il merkezinde
bulunmaktadır. İstanbul ilindeki nüfusun yüzde 88'i il merkezinde ikamet
etmekte iken bu oran Ankara ilinde yüzde 80, İzmir ilirlde ise yüzde 66'dır.

81 il içinde nüfus artış hızı en yüksek olan ilk üç il sırasıyla Antalya,
Şanlıurfa ve İstanbul'dur. 1990-2000 döneminde Antalya'nın yıllık nüfus
artış hızı binde 41.8, Şanlıurfa'nın yıllık nüfus artış hızı binde 36.6 ve
İstanbul'un yıllık nüfus artış hızı ise binde 33.1 olarak gerçekleşmiştir
(http://www.die.gov.tr/nufus_sayimi/2000Nufus_Kesinl.htm).

2000 yılı Genel Nüfus Sayımı verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 67
803 927' dir. Buna göre sadece il nüfusları bir milyonu aşan veya 2005 yılı
sayımında aşması beklenen 8 il bulunmaktadır. Bu iller alfabetik olarak
Adana (1 397 853), Ankara (3 540 552), Antalya (936 330), Bursa (1 630
940), Gaziantep (1 009 126), İstanbul (9 085 599), İzmir (2 732 669), Konya
(1 294 817)'dır. Bu illerin toplam nüfusları 21 627 886'dır. Bu rakam
Türkiye'nin toplam nüfusundan çıkarıldığında 46 176 041 kalmaktadır.
Rakamlar yüzdeler haline dönüştürüldüğünde ise, yaklaşık olarak Türkiye
nüfusunun % 47'sinin bu illerde yaşadığı görülür. 2005 Genel Nüfus Sayımı
sonuçlarının ilanından sonra bu oranın % 50'yi bulması veya geçmesi
mümkün olabilecektir. Bu demektir ki, ülkemizin toplam nüfusunun yarısı 8
büyük ilin sınırları içerisinde yaşamaktadır.

1950 yılından itibaren gerçekleştirilen göç hareketlerine baktığımızda
bunun daha çok köyden kente doğru olduğunu görmekteyiz. 1980'den sonra
bu tablonun değişmekte olduğunu ve göçün istikametinin küçük şehirlerden
daha büyük şehir veya metropollere doğru yöneldiği dikkatimizi
çekmektedir. Aşağıdaki tabloya göre rakam ve yüzdeler şu şekildedir:

Yıllar 1980 -1985 1985 - 1990

1.885.689 2.872.788
Şehirden Şehre % 65.36 % 70.67

378.971 420.246
Köyden Şehre % 13.13 % 10.34

297.929 378.933
Şehirden Köye % 10.33 % 9.32

322.710 392.935
Köyden Köye % 7.27 %9,67

2.885.299 4.064.902
Toplam % 100 % 100

(Bal 1999: 63).
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Türkiye'de Kentleşmenin Sonuçları

Ülkemizdeki şehirleşme, sanayileşmenin sonucu olan düzenli bir
kentleşme olmadığından 1950'lerden itibaren konut ciddi bir sorunolmuştur.
Bu sorun kentlere akan yığınlar tarafından hukuk dışı şekilde çözülmeye
çalışılmıştır. Bu yıllardan itibaren kentlerin etrafı gecekondularla
kuşatılmaktadır.

Türkiye'nin şu an büyük kentlerinin sadece etrafında değil,
merkezinde dahi gecekondu semtleri vardır. Ancak, bu semtlerin tümünü
sefalet mahalleleri şeklinde algılamak yanlıştır. Bu bölgelerin önemli bir
kısmı zaman içerisinde kentle bütünleşmiş durumdadır.

1950 yılında Türkiye'de 50 000 gecekondu varken, gecekonduda
oturan nüfus 250 000 kişi civanndadır. 1965 'te gecekondu sayısı 430.000,
gecekondulu nüfus 2.150.000'dir. 1980'de 1.150.000 gecekondu ve
5.750.000 gecekondulu nüfus bulunmaktadır. 1995'teki rakamlar ise,
2.000.000 gecekondu ve 10.000.000 gecekondulu nüfus şeklindedir. Bu
rakam yaklaşık olarak kent nüfusunun % 35'ine tekabül etmektedir (Keleş
1996: 386).

Ülkemizde kentleşme hızının ortaya çıkardığı bir diğer sorun da,
mülkiyete ilişkindir. Bu sorun çok ciddi ve çözülmesi zor bir konu olma
özelliğini taşırken, uzun dönemde toplumda büyük boyutlu toplumsal
çatışmalara yol açmamış olmasını sağlayan şart ve imkanlara da sahip
bulunmaktaydık. Tarihi ve toplumsal yapımızın bir özelliği, kentlerin
etrafındaki arazilerin çok büyük bir kısmının devlete veya belediyelere ait
olması hususudur. Ülkemiz için büyük bir talih olan bu durum yüzünden
hızlı kentleşme ve köyden şehre göç sürecinde pek çok ülkenin aksine büyük
toplumsal çatışmalar yaşanmamıştır. Yahut toplumsal çatışmalar çok daha
büyük boyutlara taşınmamıştır. Ancak, büyük şehirlerimizde ciddi bir
mülkiyet sorunu olduğu da bir vakıadır. Devlet ve belediye arazileri bir rant
alanı olurken, göçmenler tarafından işgal edilerek gecekondu yapılan araziler
ve konutlar sık sık çıkanlan imar aftan ve tapu dağıtılarak
meşrulaştınlmakta ve resmileştirilmektedir.

Ülkemizde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ilk metropollerde bir
zamanlar gecekondu semti olarak bilinen bölgelerin yerlerini hızla, alt yapısı
bulunan ve daha düzenli binalara terk etmeleri sürecini de yaşamaktayız. Bu
süreçte gecekondu sahipleri gecekondu arazilerini kat karşılığı müteahhide
verirken, bu sayede modern, sağlıklı ve kentle bütünleşen yeni semtler
doğmaktadır.
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Fakat bunun yanında, metropollerde ve büyük kentlerimizde hukuken
imara açık olmayan arazi, yeşil alan ve orman arazisi gibi görünen bir çok
boş alan kaçak yapı ve gecekondularla, hatta kaçak villalarla istila edilmiştir
ve edilmektedir. Hukuken, kağıt üzerinde var olmayan bu gibi bölgelere alt
yapı hizmetleri, belediye imkanları, siyasi parti binalan, işyerleri ve büyük
marketler gibi pek çok kuruluş hızla ulaşmaktadır.

Bazı bölgelerde şehirler hızla büyürken, halen, hukuken de köy
kapsamında bulunan bir çok yerleşim birimini içine dahil etmektedir.
Hukuken köy kapsamında bulunan bir çok birim şehrin sınırlan içerisinde
kalabilmektedir.

Aşağıdaki tablo 1990-2000 yıllan arasında yüzde olarak en fazla göç
alan illeri vermektedir. Bu iller bu süreler arasında aynı zamanda kendi
unsurlanndan da dışanya göç vermeye devam etmişlerdir. Bu husus dikkate
alındığında göçle gelen nüfusun söz konusu oranlardan daha fazla olduğu
tahmin edilebilir.

Savım Yılı Yıllık Nüfus
1900 2000 Artış Hızı (Binde)

Şırnak 25.059 52.743 74.40
Van 155.623 284.464 60.30
Adıyaman 100.045 '178.538 57.90
Batman 147.347 284.406 52.21
Bingöl 41.590 68.876 50.43
Antalya 378.208 606.447 47.20
Muş 44.590 67.927 43.37
Diyarbakır 373.810 551.046 38.80

(http://www.die.gov.tr/nufussayimi/2000NufusKesinl.htm).

Bu tabloya göre, Şırnak'ın söz konusu tarihler arasında 30.000'e yakın
bir nüfus kadar göç aldığı görülmektedir ki, bu rakamlar da binde 74.40'a
tekabül etmektedir. Aynı nüfus Adana'ya göç ettiğinde yüzde olarak bu
kadar yoğun gözükmeyecekti.

Zaten sınai bir altyapıya sahip olmayan bu illerin ekonomik
sıkıntılannın göç yüzünden daha da artmış bulunduğu rakamlardan
anlaşılmaktadır.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin kır ve köylerinden Batı ve
Akdeniz sahil bölgelerine ve Güney Doğu illerine göç edenlerin şehirlerde
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tutunabilecek eğitim ve niteliklere haiz olmadıklan aşikardır. Bu sebepten
daha çok vasıfsız ve beden gücüne dayanan işlerde çalışmaktadırlar.

1990'lı yıllara kadar Ege, Marmara ve Akdeniz gibi Türkiye'nin
gelişmiş Batı bölgelerine doğru olan göç bu tarihten sonra farklı bir seyir
takip etmiştir. Daha çok ekonomik sebeplere dayanan göç o tarihlerden
itibaren "terör odaklı" hale gelmeye başlamıştır. Terörden kaçarak köyünü,
kasabasını terk eden kitlelerin bir kısmı Batı bölgelerine, Akdeniz ve Ege
sahillerine doğru göç ederken bir kısmı da Doğu ve Güney Doğu illerine
yerleşmişlerdir.

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinden Türkiye'nin muhtelif
yerlerine doğru sürdürülen göç hareketleri belirli bir oranda devam
etmekteydi. Göçlerin son yıllarda yoğunlaşması etnik bir karakterde
algılanmasına veya adlandınlmasına vesile oldu. Kentleşmenin, göçün ve
farklı bir mekanda tutunabilmenin problemlerinin etnik kimliklerin ön plana
çıktığı bir süreci hazırlamakta olduğuna dair belirtilere de rastlanmaktadır.

Özer'e göre, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun büyük kentlerine göç
edenler arasında yapılan karşılaştırma "etnik kimlik" üzerine vurgunun
Batıya göç edenlerde daha yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Her ne
kadar bu durum eski kentlilerle, yeni gelenler arasında sosyo-ekonomik statü
farklılığından kaynaklanıyorsa da önümüzdeki dönemde dikkat edilmesi
gereken olgulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır (Özer 2004: 29 - 30).

Kır ve Kent ikilemi sosyolojinin kuruluş yıllanndan beri merkezi bir
roloynamaktadır. Bu ikileme dayanan yaklaşım köy ve kentin hem mekan,
hem dayanışma, nüfus, eğitim vs. açılanndan birbirlerinin zıddı olarak
algılanması ekseninde düşünce üretilmesine imkan tanımaktadır. Tönnies'te
"cemaat ve cemiyet" Durkheim'de "mekanik" ve "organik" dayanışma
kavramlan ilk örneklerdendir. Bunlara göre, cemaat yüz yüze, birincil
ilişkilerin ve biz duygusunun hakim bulunduğu, üyeleri arasında kan bağı
olan, katı bir cernaat hissine dayalı yapıdır ve bu yapı kırsal bir topluma
karşılık gelmektedir. Cemiyet ise, ikincil ve resmi ilişkilerin bulunduğu,
uzmanlaşmanın arttığı, bireyciliğin hakim bulunduğu bir yapıya dayanır ve
"şehre" ilişkindir.

Kırsal kesimden gelen ve cemaat yapısının hakim olduğu bir
kültürden şehre göç eden yığınlar "cemaat" yapısını devam ettirmektedirler.
Kırsal toplum içerisinde aynı "cemaat" tarzına ait toplumsal aIt yapı
bulunmadığından "yeni cemaat" yapılannı oluşmaktadırlar. Bu durum
"Yeniden kabileleşme" kavramı ile açıklanmaktadır. Doğu ve Güney Doğu
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Anadolu bölgesinden göç edenler için "yeni cemaat" etnik ve kısmen de dini
karakterli olabilmektedir. Ayrıca, "gettolaşma" denilen, belirli mahalleiere
topluca yerleşmeler ve bu bölgelerin nispeten içine kapalı, alt kültür
oluşturması durumuna da rastlanmaktadır.

Büyük şehir ve metropollerde köy, kasaba ve şehirlerde varolan,
geleneksel bağlar ve insanların birbirleri ile yüz yüze ilişkileri ile
oluşturulmuş bulunan "sosyal denetim" mekanizmalan ortadan kalkmakta
insanlan suça sevk eden şartlar oluşmaktadır.

Aşın kentleşme ve metropollerin artması bilhassa gecekondu
bölgelerinde suç oranlannı artırmaktadır. Göç eden insanlan suça sevk eden
sebeplerin başında onlann eğitim ve uzmanlık açısından gerekli donanıma
sahip olmamalan kadar "kabile ve cemaat" algılamalan da etkilidir. Onlann
kendilerinden olan "biz", şehre kendilerinden daha önce yerleşmiş olanlan
da "öteki" şeklinde algılamalan, suç işlemeye yönelik kültürel dayanaklan
sağlamaktadır. Yani bir anlamda bir suçlu alt kültürü oluşmaktadır. Suç
konusunda yapılan pek çok çalışmada darp, hırsızlık gibi adi suçların daha
çok "sefalet mahallelerinde" yaygınlaştığı görülmektedir.

Yusuf Ay'ın (Ay 2004: 1 - 135) hazırladığı "İç-Göç Suç İlişkisi:
Mersin Örneği" adlı yüksek lisans tezinde Devlet İstatistik Enstitüsü 'nürı
1997 verilerine göre, binde 68 'lik göç hızı ile en fazla göç alan illerden
dördüncüsü olan Mersin'deki suç konusunu sayı, nitelik ve mahallelere göre
dağılımı açılanndan ele almıştır. Buna göre, yeni göçmenlerle, eski
şehirlilerin veya yerlilerin bulunduğu mahallelerin karakol kayıtlan
incelenmiş ve sonuç olarak en çok suçun "yeni kentlilerin" daha yoğun
bulunduğu bölgelerde işlendiği sonucuna vanlmıştır. Karakol kayıtlanndan
anlaşıldığına göre, iki topluluk arasındaki suç oranlan arasında çok ciddi bir
uçurum bulunmaktadır.

Sonuç

Yukanda ifade edilen görüşler ve aktanlan rakam ve verilerden
anlaşılacağı üzere "göç olgusu" ülkemiz açısından hayati bir noktada
durmaktadır. Halen devam eden bu süreç ülkemizin varlığı ve geleceği
açısından da merkezi bir role sahiptir.

Günümüz Türkiyesinde köylerden şehirlere ve kasabalara değiL,
kasaba ve küçük şehirlerden metropollere doğru bir göç hareketi
sürmektedir. Bu süreç aynı şekilde devam ettiği takdirde metropoller başta
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olmak üzere büyük şehirler içinden çıkılamaz hukuki, toplumsal, siyasal ve
kültürel problemler üretmeye devam edecektir.

Sanayileşmenin ve sanayi toplumunun ve çağdaş medeniyetin
sembolü olan kentler ve kentleşme olgusu azgelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler için bir kabus anlamına gelmektedir. Ülkemiz için yapılması gereken
şeylerin başında insanların büyük şehir ve metropollere akışını sağlayan,
hukuki, sosyal ve kültürel kurumlan küçük, orta şehir ve kasabalara hızla
yaygınlaştırmak olmalıdır. Bu takdirde göç ve kentleşme olgusu ülkemiz için
kabus olarak algılanmaktan çıkacaktır.
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İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUKLARININ KıRSAL
KALKıNMADAKİ ROLÜ: BEYPAZARI ÖRNEGİ

Birsen ŞAHIN

Özet
Cumhuriyetin ilamndan günümüze kadarki süreçte öncelikli

konulardan olan toplumsal kalkınma, son dönemde kırsal
kalkınma politikalan ile de desteklenmektedir. Bu politikalarm
bir kısmı ise işletmelerin sosyal sonımluluk alanlan ile
benzerdir. Görüşme tekniği uygulanan bu çalışmada, bir
işletmenin, Beypazan Evlerinin Restorasyonunu içeren sosyal
sonımluluk projesinin yörenin kırsal kalkınmasına katkı yapıp
yapmadığı incelenmiştir. Araştırma sonucunda, projenin
turizme katkıda bulunduğu ve yörede yaşayan halka yeni iş
imkanlan sağladığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Klasik sosyal sonımluluk, modem
sosyal sorumluluk, toplumsal kalkınma, kırsal kalkınma,
turizm

Social Responsibility of Firms Role at Rural
Development: The Case of Beypazarı

Abstract
Social development which has been an important issue

from the foundation of the republic is supported by rural
development politics at recently. Few of this politics similar to
social responsibility of fırms. in this research which was
practiced with interview, we examined whether the business
contribute rural development with its social responsibility
project to include restoration of Beypazan House. The fındings
reveal that this project contribute to tourism and to enable new
jobs people who live in the regions.

Key words: Classic social responsibility, modem social
responsibility, social development, rural development, tourism.

Giriş
Düşük yaşam koşulları, artan işsizlik ve yoksulluk gibi toplumsal ve

ekonomik sorunların hızla artması, geçmişte olduğu gibi günümüzde de
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toplumsal kalkınmanın öncelikli konular arasında yer almasına neden olmuş
ve bu sorunların çözümüne yönelik faaliyetler geliştirilmesini gündeme
getirmiştir. Söz konusu olan toplumsal kalkınma olunca da gözler devlete ve
işletmelere yönelmiş ve devletten işsizliğe çözüm bulması, ücret artışı ve
sağlıklı çalışma koşullan sağlanmasına yönelik uygulamalar beklentisi
çeşitlenerek artmıştır. İşletmelerin ise başlangıçta istihdam sağlamasının
topluma ve toplumsal kalkınmaya katkısı olduğu düşüncesi yerini, zamanla
işletmelerin topluma sadece bu alanda değil, diğer alanlarda da yapacaklan
faaliyetleri ile katkıda bulunması gerektiği yönündeki düşüneeye bırakmıştır.
Özellikle 1970'li yıllardan itibaren "sosyal sorumluluk projeleri"
uygulamalan ile işletmelerin toplumsal sorunların çözümüne ve toplumsal
kalkınma faaliyetlerine önemli katkılan olacağı düşünülmüştür.

İşletmelerden beklenen bu sosyal sorumluluk alanlannın bir kısmı,
toplumun kalkınma yönünde temel beklenti duyduğu ve çeşitli kurumlar
tarafından ele alınan konularla, belirlenen programlarla örtüşmektedir.
Örneğin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca geliştirilen "yerel
kalkınma" ve bununla bağlantılı "Kırsal Kalkınma" programlan içinde yer
alan; turistik alanlarda, bu özelliklerin korunması yolu ile kalkınma
sağlanması hedefi, işletmelerin tarihi ve turistik değeri olan bölgelerin
korunması yönündeki sosyal sorumluluk projelerinin hedefleri ile benzer
nitelik taşımaktadır. İşletmeler bu tür faaliyetler ile toplumsal kalkınmaya
küçük de olsa önemli katkılar sağlamaktadırlar.

Toplumsal kalkınma amaçlı düşünülen kırsal kalkınma
programlannda da fakirliğin azaltılması gibi faaliyetlerle, gelişmekte olan
ülkelerde/ bölgelerde yaşam şartlannın düzeltilmesi ve yaşanan sorunlara
duyarlılık gösterilmesi amaçlanmaktadır. Aslında bu amaç aynı zamanda,
işletmelerin kar sağlamasının yanı sıra sosyal refaha da katkıda bulunması
gerektiğini belirten sosyal sorumluluk ile yakından ilgilidir. Bu bağlamda
çalışmanın konusu, kırsal kalkınma programlan ile benzer hedefler taşıyan -
işletmelerin- sosyal sorumluluk projelerinin kalkınmaya olan katkılann
incelenmesidir.

Çalışmanın temel amacı ise, bir işletmenin "Beypazan 'nda Evlerin
Restorasyonu" içerikli sosyal sorumluluk projesinin yörenin kültür turizmine
ve bu bağlamda da kırsal kalkınmasına olan katkısını incelemektir.

ı. Araştırmanın Yöntemi
Burada kısaca çalışmanın araştırma sorulan, kapsamı, veri toplamada

ve analizi teknikleri kısaca ele alınmıştır.



İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarının Kırsal
Kalkınmadaki Rolü: Beypazarı Örneği

47

Araştırma Soru/arı
• Beypazan evleri restore edilmeden önce yöredeki turizme ilişkin

veriler nelerdir ve Beypazan evleri restore edildikten sonra yöre turizmine
ilişkin verilerde değişme yaşanmış mıdır?

• Evlerin restore edilmesi Beypazan 'nda hangi alanlan etkilemiştir ve
ne tür katkılar sağlamıştır?

• Beypazarlılar evlerin restore edilmesi ve yöredeki turizm faaliyetleri
hakkında ne düşünmektedirler?

Kapsam
Araştırma evreni olarak Beypazan seçilmiştir. Bunun iki nedeni

vardır. Bunlardan ilki, uzun yıllardır kültür turizmi olan bölgede tarihi
evlerin yenilenmesi ile turizmin canlanması ve bunun yerel kalkınmayı
olumlu yönde etkilediği düşüncesidir. İkincisi ise araştırmacının bölgeyi ve
bölgedeki değişmeyi 10 yıldır gözlemleme şansının olmuş olmasıdır.

Araştırmanın katılımcılannı ise bölgede yaşayan ve farklı meslek
gruplanndan olan, kartopu yöntemi ile seçilmiş 12 kişi oluşturmaktadır.
Genelleme yapma amacı taşımayan çalışmada derinlemesine görüşmeler
yapıldığı için görüşmeci sayısı az tutulmuştur.

Çalışmada belediyenin Beypazan evlerinin restorasyonu faaliyetlerine
destek olan işletmelerden Ciner grubunun sosyal sorumluluk projesi ve
bunun kırsal kalkınmaya katkısı ele alınmıştır. Bunun nedeni ise, yöredeki
evlerin restorasyon çalışmalannı hızlandıran Beypazan Belediyesi'ne, bu
konuda Ciner Grubu tarafından büyük destek sağlanmasıdır. 2000 yılından
itibaren toplam 500 evin restorasyonu tamamlanmış ve 100 evin
restorasyonu Ciner Grubu tarafından yaptmlmıştır.

Araştırmada Beypazan evlerinin restorasyonunu içeren sosyal
sorumluluk projesi incelenen Ciner Grubunun temelleri, 7 Mart 1978
tarihinde atılmıştır. Aralık 2004 tarihine kadar Park Grubu adıyla bilinen;
ticari faaliyetlerine oto yedek parça üretim, satış ve ithal işleri ile başlamış
olan Grup, 1980'li yılların ikinci yansında yurtiçi ve yurtdışı zirai motor ve
yedek parça üretim projeleri, anahtar teslimi entegre tesis taahhütleri ve
tekstil sanayi tesislerinin kurulması ve işletilmesi projeleri ile çalışma alanını
genişletmiştir. 1990'lı yılların başından itibaren özelleştirme projeleri ile
birlikte "Eneıj i ve Madencilik" alanında yatınmIara başlayan ve Türkiye' de
madencilik ve eneıji sektöründe büyük yatırımlara imza atan Ciner Grubu,
bu sektördeki Grup şirketleri ile Türkiye'de bir çoğu ilk olan atılımlar
gerçekleştirmiştir (http://www.parkgroup.com.tr/tr/grdes.htm).
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Ciner Grubu; Ciner Enerji ve Madencilik Grubu. Ciner Medya Grubu
ve Ciner Ticaret. Sanayi ve Hizmet Grubu adı altında 3 grupta faaliyet
gösteren çeşitli şirketlerden oluşmaktadır. 2006 yılı başı itibariyle, iştirakleri
hariç yaklaşık 13.600 kişi istihdam etmekte ve Türkiye'nin en yüksek vergi
ödeyen gruplan arasında yer almakta olan Ciner Grubunun ismi daha çok
medyadaki faaliyetleri ile duyulmuştur. ATV, Kanal I, Sabah ve Yeni Asır
Gazeteleri, Marie Claire, Marie Claire Maison ve Türkiye'nin ilk alışveriş
dergisi Süper Alışveriş GD Gazete Dergi 'nin sahibi olan Ciner Grubu,
Merkez Dergi kapsamında 2006 yılı ilk yansı itibariyle, 18'i aylık (Forbes,
Cosmogirl, Cosmopolitan, House Beautiful, Homa Art, Hülya, Sofra, Geo,
Sinema, Jet Life, Transport, Global Eneıji, Esquire, Bebeğim & Biz,Hukuki
Perspektifler, Seventeen ve Rolling Stones), S'i haftalık (Yeni Aktüel, Oto
Haber, Yeni Para, Şamdan Plus ve Feminen) ve 3'ü yanyıllık (Cosmo Fit &
Light, Cosmo Style, Cosmo Bride) dergi çıkarmaktadır
(http://www.parkgroup.com.tr/tr/grdes.htm).

Ciner Grubu, "Çayırharı/Beypazarı 'nda bulunan Linyit Kömür
Madenini Avrupa'nın en verimli yeraltı işletmesi haline getirmiş ve
Türkiye'de özel sektöre devredilen ilk termik santralolan Çayırhan Termik
Santrali'ni yine ülkemizin "en verimli çalışan termik santrali" haline
getirmiştir. 2002 yılında medya sektörüne adım atan ve bu alanda da sürekli
gelişen Grup, kısa bir süre içinde yapmış olduğu yatınmlar ve kurmuş
olduğu şirketlerle sektörün en büyük gruplanndan birisi olmuş ve modem bir
yapıya kavuşmuştur (http://www.parkgroup.com.tr/tr/sopr04.htm). İstanbul
Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye'rıirı 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu" arasında her yıl çeşitli sektörlerdeki bazı şirketleri yer alan Ciner
Grubu, vizyonu içinde ifadesini bulan çeşitli sosyal sorumluluk projelerini
gerçekleştirmiştir.

Çeşitlendirerek devam ettiği sosyal sorumluluk projelerinden; Bingöl
depreminde hasar gören Çeltiksuyu Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nun 101
öğrencisine rehabilitasyon imkanı sağlamak (Grup şirketlerinden Havaş'ın da
girişimi ve sponsorluğuyla İstanbullMaslak'ta bulunan Darüşşafaka
okullannda eğitim ve rehabilitasyon programı uygulanmış ve öğretim yılı
sonunda tekrar ailelerinin yanına gönderilmişlerdir), Türk Silahlı Kuvvetleri
ve İçişleri Bakanlığı 'nın, şehit olan personelinin eğitim gören çocuklanna,
bu kurumlanmızla koordineli olarak burs vermek (halen toplam 100 şehit
ailesinin çocuklanna, eğitim gördükleri okullarının seviyesine göre verilen
bu burslar, onlann eğitimleri tamamlanıncaya kadar sürdürülecek, mezun
olanların yerine yeni öğrencilere burs verilmesine devam edilecektir) ve
eğitim kurumlan inşa etmek (9 adedi tamamlanarak Milli Eğitim
Bakanlığı'na teslim edilen bu projenin amacı "50 BİN 50", yani "50 bin
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kişilik iş gücüne ulaşılması ile 50 eğitim kurumu inşası ve Milli Eğitim'e
devri" hedefi çerçevesinde, sayılan her yıl artan modern eğitim kurumlan
inşa ettirilerek Türk Milli Eğitimi'nin hizmetine sunmaktır) eğitim
alanındadır. (
http://www.parkgroup.com.tr/tr/sopro.htm). Kitap-dergi yayınlan ya da
sponsorluklan da yapan Grup, kültür hayatına katkılar kapsamında;
araştırma ve inceleme içerikli kitapların sponsorluklanna da büyük önem
vermektedir. (http://www.parkgroup.com.tr/tr/sopro2.htm). Spor alanında ise
"Deniz Kuvvetleri Kupası Sabah Açık Deniz Yat Yanşlan" ve "Sabah Spor
Ödülleri" projeleri ile topluma katkıda bulunacak projeler
gerçekleştirmektedir.

Ciner Grubu hem çevre korunması, hem de kalkınmaya katkı
sağlayacak "Bir Sabah Çok Şeyi Değiştirir" gibi projelerle Sabah
Gazetesi'nin aylık satışlanndan elde edilen gelirin %2'lik kısmı Türkiye
Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıklan Vakfı (TEMA) ve
Darüşşafaka Eğitim Kurumlan'nın toplumsal projelerini desteklemek için
bağışlamıştır. Bu bağışlardan bir kısmı Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı
Kotandüzü ve Yayladağı köylerinde sürdürülebilir kalkınmada örnek bir
proje yürütülmesinde kullanılmış ve yörenin sosyo-ekonomik yapısı
geliştirilmiş, 2005 yılı başında tamamlanan çalışmalar neticesinde, köylerde
kişi başına düşen gelirin 2 katına çıkması sağlanmıştır.
(http://www.parkgroup.com.tr/tr/sopro5.htm).

Çeşitli alanlarda sosyal sorumluluk projelerine imza atan Ciner Grubu,
Beypazan 'ndaki faaliyet alanları nedeniyle özellikle bu ilçeye katkıda
bulunmak istemiş ve bu kapsamda "Beypazan Evlerinin Restorasyonu"
isimli sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada ise,
Grubun "Beypazan Evlerinin Restorasyonu" projesinin, yörenin kültürel ve
tarihi yapısının korunmasına ve kalkınmasına katkısı ele alınmıştır.

Veri Toplama ve Veri Analizi Teknikleri

İşletmelerin sosyal sorumluluk uygulamalannın kırsal kalkınmaya
katkısının betimsel olarak incelendiği bu nitel çalışma teorik ve uygulamalı 2
kısımdan oluşmaktadır. Teorik kısmı için yazılı ve görsel literatür taraması
yapılmıştır. Uygulamalı kısmında ise veri toplama tekniklerinden
derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler ise deşifre
edilerek konu başlıklarına göre düzenlenmiştir.
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2. Kavramlar
Çalışmada sosyal sorumluluk, turizm ve kırsal kalkınma

kavramlanndan yararlanılmıştır.

2.1. Sosyal Sorumluluk
Sosyal sorumluluk günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçmıştır.

1920'li yıllara kadar işletmelerden kar sağlaması ve istihdam alanı
oluşturması dışında bir faaliyet beklenmezken, sonraki süreçte vatandaşlara
eğitim, eğlence, sağlık ve emeklilik için yeterli olabilecek gelir olarak
tanımlanan "geçimlilik maaşı" sağlanmaya çalışılmış ve işletmelerden bir
ailenin geçimlik maaşını tehlikeye sokabilecek haksız fiyat artışlan ve diğer
uygulamalar konusunda dikkatli olmalan istenmiştir. i930 'larda ise ülkenin
yaşadığı sorunlardan dolayı özellikle işletmeleri suçlayan New Deal
programı getirilmiş, aile gelirlerinin arttınlması yolunda işletmelerin devletle
daha yakın çalışmalan istenmiştir. 1950'lerde bu program, sivil haklara ve
işletmelerin çevre sorumluluklanna ilişkin etik konular çerçevesinde yeniden
düzenlenmiştir (Kırel 2000:9-10). Ancak yine de 1960'lı yılların sonuna
kadar özellikle Friedman(l988:87 -89)' ın, "işletmelerin temel sosyal
sorumluluğu, üretimi ve verimi arttırmaktır. Böylelikle firmanın kan artacak
ve firma da topluma karşı olan üretim ve işçi banndırma durumunu devam
ettirecektir. Zaten firmaların ahlaki sorumluluğu ve görevi de, firmanın kar
sağlamasıdır." şeklindeki düşüncesi kabul görmüş ve bu klasik sosyal
sorumluluk anlayışı olarak kabul edilmiştir. 1960 sonrasında ise işletmelerin,
topluma ve çevreye yönelik sorumluluklannı kabul etmeye başlamalan ile
modem sosyal sorumluluk anlayışı şekillenmeye başlamıştır.

İşletmenin ve işletme yöneticilerinin, işletme faaliyetlerinden
etkilenen ya da etkilenebilecek olan gruplara karşı da sosyal sorumluluklan
olduğu (HelIriegel ve Slocum 1968:152-159; Anderson 1989:3; McHugh
1991:21) düşüncesi üzerinde şekillenen modem sosyal sorumluluk
anlayışının, işletmelerin tüketiciler üzerinde olumlu imaj yaratması açısından
önemli olduğu söylenebilir. Özellikle medyanın çok etkili olduğu
günümüzde, işletmelerin sosyal sorumluluk yönünde ya da aksindeki
uygulamalan hızla tüketicilere ulaşmakta ve bu tüketicilerin işletme
hakkındaki düşüncelerini etkilemektedir.

Kısaca sosyal sorumluluk uygulamalan konusunda iki kabul vardır:
Bunlar "klasik sosyal sorumluluk anlayışı" ve "modem sosyal sorumluluk
anlayışı"dır. Bunlann özellikleri Şahin(2005:46)'in oluşturduğu Tablo 1'de
görülmektedir.
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Tablo 1: Klasik ve Modern Sosyal Sorumluluk Yaklaşımının Özellikleri

lşlebnelerln Sosyal Klasik Sosyal Sorumluluk Modem Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı
Sorumlulukları Yaklaşımı

-işletmenin karını maksimize -Işletmenin kar yapmasını sağlamak
Işletmeye Yönelik etmek -Işletmenin sermayedarları ve hissedartarının

Sorumluluklar -işletmenin sermayedartarı ve haklarını korumak
hissedarlarının haklarını korumak

Yasalara Yönelik -Devletin yasa ve -Devletin yasa ve yönetmeliklerine uymak.

Sorumluluklar yönetmeliklerine uymak. -Vergisini ödemek.
-Veraisini ödemek.

- Iş güvenliği sağlanmak.
-Işletmelerin bu tür sorumlulukları - Liyakat ilkesi uygulanmak.

Çalışanlara Yönelik yoktur -Aile hayatına saygılı olmak
-Çalışanın özel hayatına saygılı olunmak.Sorumluluklar -işletmelerin bu tür sorumlulukları -Çalışanın iş hayatından tatmin olabilmesi için

yoktur önlemler alınmak ve gelişmeler için ortam
hazırlamak.

Tüketicilere Yönelik - Tüketicilerin haklarını korumak ve onlara
Sorumluluklar karşı sorumluluklarının bilincinde olmak.

Çevreye Yönelik -işletmelerin bu tür sorumlulukları - Canlılara ve doğaya zarar vermemek.

Sorumluluklar yoktur - Çevre kirtiliğine yol açmamak.
- Doöal kaynaklara zarar vermemek.

-işletmelerin bu tür sorum-luluklan -Toplumsal yaşamı zenginleştirecek sosyal-
yoktur künürel-sportif etkinliklere katkıda
-Yöneticiler toplumun gelişme- bulunmak.

Gönüllü Sorumluluklar sine ve insanlığın durumunun
iyileşmesine katkıda buluna-bilir
ama bunu boş zamanlarında ve
kendi paralarıyla yap-malıdırlar

Şahin, Birsen, (2005). Yöneticilerin Sosyal Sorumlulukları Uzerinde
Ailenin Etkisi: Ankara Elektronik Sanayi Örneği, Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, sy:46, [Şahin
tabloyu, Berkman (2001:343), Krake and Shalhoub (1999:5-7) ve Werner
(1993:218-221)'den yararlanılarak oluşturmuştur.]

2.2. Turizm

Günümüzde yaşanan "küreselleşme" ve bununla bağlantılı olarak
"yerelleşme" ile çevresel duyarlılığın artması, kültürlerin, kimliklerin ve
yerelolanın önem kazanması turizm etkinliklerinde de farklılaşmalara yol
açmıştır (Urry 1999:191-192, erick 2002:114). Bu süreçte turizmin
oluşumuna sağlayan istek unsurunu ortaya çıkaran koşullarda değişme olmuş
ve kültürel dönüşlülük içinde, gerçeğin görsel biçimde yeniden sahneye
konabileceği daha genel süreçlerin bir bölümü haline gelmiş olan turist, bir
duyarlılığı örneklemek amacıyla, uygun mekanlar, imajlar ve anlatımlar
peşine düşmüştür. Artık burada aranılan yaşama şekilleriyle ilgili
malzemelerin bulunması için, tüketim kültürünün söylemsel çelişkilerinden
bazılarının sihirli bir biçimde görselliğe dönüştüğü bir hiper-gerçeklik
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oluşturmak amacıyla diğer kültürler yağmalanır ki bu Baudrillard'ın
tanımladığı şekliyle hiper-gerçekliğe dönüşün bir sonucu olan gösterge
bilimsel bir karmaşa rejimi anlamına gelir. Burada kültürel bölgenin
kurumlannın tümünün yeni yorum ve anlayışlara açık olduğu ve kültürün
toplumsal etkileşim yoluyla devamlı olarak yeniden oluşturulduğu (Chany
1999: 146-147) şeklindeki iki konu birleştirmektedir. Bu ise, turistlerin içinde
bulunduklan aynılaşmış ve yabancılaştıklan mekanlardan kaçışlannı
sağlayacak, aynca onlann ilgisini çekecek otantik ortamların oluşturulmasını
gerektirmiştir ki bu görünüşte gerçek ve otantik ortamlara Eco "hiper-
gerçeklikte seyahatler" adını vermiştir (Urry 1999:203).

Günümüz turizminde en etkili faktörlerden birisi haline gelen bu
durum insanların otantik olana yönelişlerine hız kazandırmıştır. Turizm
alanındaki bu yenilikler ve dönüşümler, kalkınma stratejileri içinde de
kullanılmaya başlanmış ve yerelolanın tanıtımı odaklı turizm ve kalkınma
projeleri önemli hale gelmiştir.

2.3. Kırsal Kalkınma

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunu geçmişte olduğu gibi
günümüzde de önemini korumaktadır. Özellikle III. Dünya ülkelerinde
uygulanmakta olan birçok kalkınma programında başansızlıklar yaşanmakta
ve bu nedenle de bu ülkeler için yapısal uyum programlan geliştirilmektedir
(Gali 1992:XV) ki, Türkiye de yapısal uyum programlannı uygulayan
ülkeler arasında yer almaktadır. III. Dünya ülkelerinde 1990 'lı yıllardan bu
yana daha da önemli hale gelen kalkınma ve kırsal kalkınma Birleşmiş
Milletler programlarında yer almakta ve çeşitli kırsal kalkınma projeleri ile
sağlanmaya çalışılmaktadır.

"Kırsal kalkınma, kırsal alanda sürdürülebilir doğal kaynak
kullanımını esas alarak bir taraftan kırsal kesimin gelir düzeyinin ve yaşam
kalitesinin yükseltilmesi yoluyla gelişmişlik farklannın azaltılması amacına
yönelen, diğer taraftan çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve
geliştirilmesini gözeten, yerelde farklılaşan sosyal, kültürel ve ekonomik
özellikleri, ihtiyaçlan, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alarak çok
sektörlü yaklaşımla planlanan faaliyetler bütünü(2006:4)"dür. Kırsal
kalkınma politikalan ile ise, kırsal alanlarda yaşayan nüfusun ekonomik,
toplumsal ve kültürel olanaklannı geliştirmek, bu toplumlan ulusal yaşam
düzeyine kavuşturmak onlann ulusal gelişmeye bütünüyle katılımlannı
sağlamak üzere, toplum ve devletin birleşik çabalan sonucu ortaya çıkan
ilerlemeyi kapsamaktadır (Gülçubuk http://www.wwf.org.tr/tr/
docs/sunum _bultengulcubuk. pdf).
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Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
tarafından belirlenen Ulusal Kalkınma Stratejisi'nde "kırsal alan fiziki
altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması" amacının
kapsamında tarihi önemi olan ve turistik değeri olan bölgelerde, bu
özelliklerin kullanılarak yerel kalkınma sağlanması öncelikler arasında yer
almaktadır (2006:23). Aslında bu Birleşmiş Milletler Gelişme ve Kalkınma
Bildirgesi'nde "Kır halkının yaşam düzeyini yükseltmek ve dengeli bir
ulusal kalkınmayla toplumsal gelişmeyi güdü1eyecek biçimde kır-kent
ilişkisini ve nüfus dağılımını düzenlemek üzere kapsayıcı kırsal kalkınma
tasarımları"( 1969: 17.c madde) hazırlanması ile de bağlantılıdır. Bu
bağlamda yerel kalkınmada bölgelerin özelliklerine göre kalkınma
stratejilerinin farklılaştığı dikkat çekmektedir.

Genellikle toplumsal kalkınmanın ekonomik değişkenlerle bağlantılı
olduğu düşünülmektedir. Var olan kalkınma teorilerinin bir kısmı ekonomiyi
temel almıştır. Ancak zamanla anlaşılmıştır ki, ekonomi dışındaki faktörler
de kalkınmayı etkilemektedir. "Zira sermaye ve teknoloji gibi ekonomik
faktörlerin, diğer faktörlerin desteği olmaksızın kalkınma olgusunu ortaya
çıkarması güçtür (Yavlioğlu 2002:63)". Ekonomik olmayan bu faktörlerin
içine sorumluluk esas alınarak yapılan faaliyetler de dahil edilebilir.
Örneğin işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetleri gibi. Bunun, işletmelerin
karını artırmak için toplumun gözündeki imajlarını güçlendirme amaçlı
olduğu söylense de, doğrudan işletme karını yönelmeyen bu tarz
aktivitelerin de kalkınmaya katkı sağladıkları söylenebilir.

Yerel kalkınma kapsamındaki faaliyetlerle, sosyal sorumluluk
kapsamındaki faaliyetlerin kesişim noktaları vardır ve bu nedenle de
işletmelerin sosyal sorumluluk uygulamaları, yerel kalkınmaya önemli
katkıları sağlayacaktır. Çalışmada işletmelerin sosyal sorumluluk
alanlarından olan gönüllü sorumluluk içinde yer alan tarihi ve kültürel
faaliyetlere katkıda bulunma ile yerel kalkınma hedefleri içinde olan tarihi
özellikteki yerlerin korunması ve geliştirilmesi ile turizmin canlandırılarak
yerel kalkınmanın sağlanması arasındaki ortak noktadan yola çıkılmış ve bir
sosyal sorumluluk projesinin yerel kalkınmadaki rolü incelenmiştir.

3. Beypazarı'nın Tarihi, Coğrafi ve Ekonomik Yapısı

Beypazarı Ankara'nın bir ilçesidir. 1868 km yüzölçümüne sahip olan
Beypazarı ilçesi Ankara'mn kuzeybatısındadır. Eski bir yerleşim birimi olan
Beypazarı'nın tarihi Hitit ve Friglere kadar uzanmaktadır. İlçe ve çevresinde
sırası ile Hititler, Frigler, Galatlar, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar
egemen olmuşlardır. Roma döneminde Beypazarı İstanbul'u Ankara 'ya ve
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Bağdat'a bağlayan önemli geçit yolları üzerinde yer almıştır. Beypazarı adı
verilene kadar yöre, Lagania, Lagania-Anastasiopolis ve Germiyan Hezar
gibi çeşitli isimlerle anılmıştır. M.S. 6. yy'a kadar ilçenin Lagania olan adı,
Doğu Roma İmparatoru Anastasios'un psikoposluk merkezi olan Lagania'yı
ziyaret etmesi şerefine, Lagania-Anastasiopo1is olarak değiştirilmiştir.
Sonraki dönemde ilçe Germiyanoğlu Şahın Veziri Dinar Hezar tarafından
RumIardan alınmıştır. Bunun üzerine Dinar Hezar adı verilen ilçe, zamanla
Bey Hezar, sonra ise yörede kurulan büyük pazardan dolayı Beypazarı
olarak değiştirilmiştir(1994: 19; Şener 1997: 13; http://www.beypazari-
bld.gov.tr/beypazari jarihi.htm). Görüldüğü üzere yörenin tarihi Hititlere
kadar uzanmakta ve bu nedenle de, bölgede önemli tarihi eserler yer
almaktadır. Eski eserler kurulunca tarihi tescilli eski ahşap evler, İnözü
mağaraları, Boğazkesenkümbeti, Suluhan, Eski Hamam, Akşemsettin Cami,
Kurşunlu Cami, Sultan Alaaddin Cami, Rüstem Paşa Hamamı, Hacilar
Köprüsü, Tahtakale Cami, İncirli Cami, Tatlı Çeşme Cami, Yeni Cami, Gazi
Gündüz-Alp Türbesi, Kara Davut Türbesi, Karaca Ahmet Türbesi, İncibaba
Türbesi, Necmeddin Kübra Türbesi, Vadiler Türbesi, Üç Kızlar Türbesi,
Tahir Baba Türbesi ve Taceddin Baba Türbesi (1994:35) yöredeki önemli
tarihi eserlerdir.

Selçuklu döneminde göç eden Türkmen boylarına da mekan sağlayan
Beypazarı, dağlık bir alan üzerine kurulmuş olup; eski ve yeni olmak üzere
ikili bir yerleşim düzeni göstermektedir. Yörenin eski kesimi Ankara-
İstanbul yolunun kuzeyinde, dağları dik olan yamaçlara ve vadilere, yeni
gelişen kesimi ise eski İstanbul yolunun güneyindeki düzlüklerde ve batıya
doğru karayolunun kenarına yerleşmiştir (1994: 104).

Karasal iklim egemen olduğu ilçede bulunan dere ve çaylar ise
tanmda su ihtiyacını gidermekte kullanılmaktadır. Tanm yörede önemli bir
geçim kaynağı olup yöre halkının %67' si tarımla uğraşmaktadır.
(http://www.beypazari-bld.gov.tr/rehber_ekonomi.htm).
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FOTOGRAF 1:

~~'7-t'.-~~ "...

Kaynak: (http://www.beypazari1d.gov.tr/tanitimlnostalj i/index.ht m)

Evliya Çelebi (1970: 166-167)' nin Seyehatnamesinde "Bağ ve bahçesi
çoktur. Bostanlannda bir çeşit kavun olur ki, lezzetinden adamın damağı
yanIır... Bir tür yeşil annudu olup, şekil itibari ile yuvarlak olduğu gibi,
dördü beşi de bir okka gelir. Gayet hoş ve suludur. İstanbul 'a nice bin kutu
armudu, pamuklar içinde hediye gider. Bu armudun eşini acem diyardan
başka yerde görmedim... Sahrasında pirinci olur ki gayet pişkindir. Etrafı
geniş, eşyası ucuz bir namlı şehirdir." sözleri ile anlattığı Beypazan 'nda,
tanm geçmişten günümüze önemli bir gelir kaynağıdır.

Köylülerin kalkınması ve üretiminin değerlendirilmesi amacıyla ilçe
sınırlan içerisinde 6 adet Tanm Kredi, 3 adet Köy Kalkındırma Kooperatifi
kurulmuştur. Yöredeki tarla arazisinin büyük kısmında sebzecilik
yapılmaktadır. Sebzecilikte ise ilk sırayı havuç almakta ve Türkiye'deki
havuç üretiminin %60'ını Beypazan karşılamaktadır. Tanmsal alandaki
yenilikleri takip eden Beypazarlılar bu sayede ürünlerden aldıklan verimi de
artırmışlardır. Hayvancılıkla da uğraşılan Beypazan'nda tavukçu1uk, ancılık,
sığırcıIık, Ankara keçisi ve koyun besleyiciliği önemli derecede artmıştır.
Ayrıca Dünya Bankası tarafından yöre halkına kültür ırkı süt ineği sağlanmış
ve bunun çoğaltılması ile yörede süt üretimi artmıştır (Er 2002: ı8; Şener
1997 :59,162; http://www.beypazari-bld.gov.tr/rehber_ekonomi.htm).

Beypi (Beypazan Tanmsal Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.),
Beypazan Karakoca Tabii Maden Suyu ve Ciner Grubunun
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"ÇayırhanlBeypazan'nda bulunan Linyit Kömür Madeni işletmesi ve S.S.
Beypazan Marangozlar Sanayi Sitesi Kooperatifi gibi önemli sanayi
işletmelerine de sahip olan beypazan 'nda, geleneksel sanatlar da devam
ettirilmektedir. Özellikle yöredeki turizmin canlanması ile geleneksel
sanatların devamhlığı da desteklenmiştir. Telkari, dokumacılık, bakırcılık,
yemenicilik, kunduracılık ve semerciliğin geleneksel sanatlar arasında
olduğu Beypazan 'nda bu meslekler kısmen de olsa devam ettirilmektedir(
http://www.beypazari-bld.gov.tr/rehber_ekonomi.htm).

Beypazan 'nda 2000 yılında itibaren tarihi evlerin yenilenmesi ile
yörede turizm de önemli bir gelir kaynağı olmaya başlamıştır. Aynca
Beypazarlılar yöresel yemekleri olan Höşmerim tatlısı, bazlama, tarhana
çorbası, kapama, baklava ve yaprak dolmasını (1994:104) da turizmin
canlanması ile gelen turistlere tanıtma olanağı bulmuşlardır.

4. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi

Veriler katılımcılann genel özellikleri, Beypazan evlerinin restore
edilmesi, Beypazan'nda evlerin restorasyon çalışmalannın yöre turizmine
katkısı ve Beypazan 'nda evlerin restorasyon çalışmalannın yerel kalkınmaya
katkısı başlıklan altında sınıflandınlmış ve değerlendirilmiştir.

4.1. Katılımcılarm Genel Özellikleri

Katılımcıların genel özellikleri meslek, çalışma süresi, eğitim, yaş ve
cinsiyete ilişkin bilgilerden oluşmaktadır. Bu konudaki veriler kısaca
aşağıdaki Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2: Katıl iliskin Bllzil- ~ ----_._------- -- --- -- ---
IMeslek Icalışma Süresi 1E2itim IYaş !Cinsiyet
Restoran sahibi 14 yıl lkokul .)2 Erkek
Garson ~ yıl ı.ıse 19 Erkek
Cafe sahibi 8 yıl ı.ıse 45 Kadın
Otel resepsiyon 3 yıl Lıse 25 Kadın
görevlisi
Otel resepsiyot ~ yıl Yüksekokul 26 iErkek
görevlisi
Pansiyon Sahibi !lı yıl Lıse !48 Kadın
Gümüscü ~7 lkokul 47 Erkek
Taksi şoförü 15 lkokul 43 Erkek
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IMilli Piyango bayici 8 lkokul 65 Erkek
IKendi yaptıkların 3 lkokul 35 Kadın
satanlar
IKendi yaptıkların 17 lkokul ~5 Kadın
satanlar
IRehber ~ Meslek Lisesi ~6 IErkek

4.2. Beypazarı Evlerinin Restore Edilmesi

Tarih boyunca çıkan yangınlarla defalarca harap olan yörenin
bugünkü evleri, 1800'lü yıllardaki son büyük yangından sonra
Safranbolu' dan gelen ustalarla, Beypazarlı ustaların birlikte çalışması
sonucunda yapılmıştır. Beypazarı evleri genellikle 3 katlıdır. Zemin katlar
taş, üst katlar ahşap iskelet içinde ahşap veya dolgu sistemi ile yapılmıştır.
Evlerin planı, yerel özelliklerle yoğrulmuş geleneksel Türk evi planını
yansıtmaktadır (1994:25). Yörede bu tarihi evlerin restorasyonu 10 Mayıs
2000 tarihinden itibaren başlamış ve 500 adet tarihi ev restore edilmiştir.
Hedef ise toplam 1000 evin restorasyonunun yapılmasıdır (http://www
beypazaribld.gov.tr/gerceklesenJestorasyon.htm).

Ciner grubu işletmeleri sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında 100
evin restorasyonunu yapmıştır. İşletmenin bu faaliyetinin amacı şu sözlerle
ifade edilmiştir: "Grubumuz işletme ve tesislerinin yer aldığı bu yerleşim
bölgelerindeki tarihi ve kültür varlıklarımızın korunmasına da katkıda
bulunmak maksadıyla, Beypazarı/ Ankara ilçemizde yer alan eski Beypazarı
evlerinden 100 adedi grubumuzca restore edilerek yenilenmiş; böylece bir
yandan ülkemizin kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlanırken, diğer
yandan Beypazarı'nın yabancı ülkeler dahil, ülkemizde çevre ve yakın il ve
ilçelerden turist çekmesi ve halkımızın ilgi odağı haline gelmesi sağlanmıştır
(http://www.parkgroup.com.tr/tr/sopr04.htm) .••

İlk kez 2001 yılında gerçekleştirilen ve bu yıl altıncısı düzenlenen
"Türkiye Kültür Envanteri Projesi Genel Tanıtım Toplantısı"nda
Beypazarı 'nda kültürel yapının korunması örnek olarak gösterilmiştir
(http://www.beypazari-bld.gov.tr/). 1800'lü yıllardan günümüze ulaşan tarihi
konakların restore edilmesiyle açık hava müzesi görünümünü alan
Beypazarı, el sanatları ve saray mutfağı tarzındaki yemekleriyle Türk
Kültürü'nün mirasçısı olmaya devam etmektedir(http://www.beypazari-
bld.gov.tr/). "Telkari Sanatı" ile Beypazarı'nın adını yurtdışına duyuran
gümüş işletmeciliğinin yanı sıra bakırcılık,yorgancılık,dokumacılık gibi eski
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el sanatlarının da yaşatıldığı ilçede; turistler babadan oğla geçen geleneksel
el sanatlan atölyelerini gezme fırsatı bulmaktadırlar.

Yörede farklı meslek gruplanndan kişilere, son dönemde yapılan
restorasyon çalışmalanndan memnun olup/olmadıklannı sorduğumuzda ise
katılımcıların tamamı, son 5-6 yıldır Beypazan'nda restorasyon çalışmalan
yapıldığını ve bu çalışmalardan memnun olduklannı ifade etmişlerdir.

"Sanırım 2000 yılında başladı bu evlerin yenilenmesi.
Öncesinde evler dôkülüyordu, Eğer müdahale edilmeseydi
çoğu yok olacaktı. Bakın onarılmamış evlere ayakta zor
duruyor. Çok iyi oldu bu yenileme (Erkek, Garson, 19yaş) H.

FOTOGRAF2

Kaynak: http://www. beypazaribld.gov. tr/gerceklesen_restorasyon. htm

"Biz turla müşterilere çeşitli yerleri gezdiriyoruz. 2000
yılından önce buraya turla çok az turist getirirdik. hem talep
yoktu, hem çarşı dışında gezdirilecek ortam yoktu. Evler
bakımsızdı, yemek yiyebilecekleri yerler bile çok azdı. Son 3-
4 yıldır yerli, yabancı bir çok turist buraya turlarla geliyor.
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Evlerin restore edilmesi yöreyi canlandırdı. Turist sayısı
arttı. Esnafın yüzü gülmeye başladı (Erkek, Rehber, 26 yaş). "

"Eski evleri çok güzel yaptılar. Bizim akrabalar var,
şurdaki ev onun. O evini otel yaptı, gelen turistler parayla
kalıyor. Çok para kazanıyor. 5 yıl önce kimse evini turiste
vermezdi, şimdi para tatlı geldi bak her yer otel, lokanta oldu
( Kadın, Kendi yaptıklarını satıyor, 35). "

"Benim evim köyde. Tarlam, bahçem var, kendimiz
ekip biçiyoruz. Bu kurular bizim bahçeden. Tarhanayı kendim
yaptım, satmaya geldim. Eskiden çok gelip giden yoktu
buralara, evler yeniden yapıldı. Bak eskisinden güzeloldular.
3-4 yıldır çok kalabalık, Ankara 'dan, İstanbul 'dan
geliyorlar, turist de geliyor, bak çok yabancı var (Kadın,
Kendi yaptıklarını satıyor, 55). "

"Burası yaklaşık 6 yıl önce restore edilmeye başlandı.
Hala da devam ediyor. Belediye ve Ciner grubu yapıyor.
Evler restore edildikçe gelen turist sayısı arttı, Belediye iyi
tanıtım yaptı. Bizim ev de restore edildi. Pansiyon şeklinde
gelen turistlere yardımcı oluyoruz (Kadın, Pansiyon Sahibi,
48 yaş). "

Ortaylı, Beypazan evlerinin restorasyonunu " Ankara civannda
Beypazan ilçe merkezi fakir bir kırsal merkezdi. Nasılolduysa belediyeler
şehri, kat çıkarak zengin olma fırsatçılanna teslim etmediler. Aynı zamanda
eski eserler bürokrasisinin kılı kırk yarmalanndan k:urtulmayı da başardılar.
Asılolan binalann fiziki restorasyonu değildir. Kasabalanndaki hayatı
korumayı becerdiler; çarşıya gittiğiniz zaman 60 sene evvelki düllinlan
buluyor, mamulatı satın alabiliyorsunuz. Şehrin civanndaki bağlar ve bağ
evleri aynı ve Beypazan 'nın nüfusu artıyor, zenginleşiyor ama
gelenekselliğini koruyabiliyor, Ankara vilayetinin halkı muhafazakar ve
girişimcidir. Bu zıt1ann birliği olumlu gelişmeler sağlıyor (2004)" sözleri ile
özetlemiştir.

Restoran sahibi 52 yaşındaki bir görüşmeci ise bu konudaki
görüşlerini şu sözlerle ifade etmiştir:

"Burada restorasyon başlamadan evvel, evler yık/lmak
üzereydi. Devlet izin vermediği için yıkamıyor ya da
onaramıyorlardı. Onun içinde fakirlere yok pahasına kiraya
veriyorlar ve kendileri yeni yapılmış evlere taşınıyorlardı.
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Kimileri de bu evleri çok ucuza satıyorlardı. Karşıdaki yeni
yapılan evler daha değerliydi. Herkes oradan evalmak,
orada yaşamak istiyordu. Ama restorasyon yapılmaya
başlayınca halk da tarihine sahip çıkmaya başladı. Evlerin
değerini anladı ve artık evleri koruyor, gözetiyorlar. "

4.3. Beypazarı'nda Evlerin Restorasyon Çalışmalarının Yöre
Turizmine Katkısı

Yapılan istatistikler incelendiğinde Beypazan 'ndaki restorasyon
çalışmalan sonrasında yöreye gelen turist sayısında çok ciddi artışlar olduğu
görülmüştür. 1999 ile 2005 yıllan arasındaki turist sayısını gösteren
rakamlar Tablo 3'te verilmiştir. Tablodan görüldüğü üzere Beypazan'nda
restorasyon çalışmalannın yapılmadığı 1999 yılında yöreye gelen turist
sayısı 2.501 kişidir. Restorasyon çalışmalannın başladığı 2000 yılında bu
rakam 3980 kişiye yükselmiştir.

_______ •• __ ' •••• ______ ----- ---- •••• _-- __ o

Yıllar Gelen Turist Sayısı
1999 2.501
2000 3.980
2001 7.646
2002 40.000
2003 100.000
2004 150.000
2005 200.000

Çalışmalann sonuçlanmaya başladığı 2001 yılından itibaren ise gelen
turist sayısında ciddi bir artış olmuş ve turist sayısı yaklaşık 2 kat artarak
7.646'ya yükselmiştir. Sonraki yıllarda ise bu rakam katlanarak artmış ve en
son 2005 yılında, restorasyon çalışmalanndan önce gelen turist sayısının
yaklaşık 80 katına ulaşılmıştır. Beypazan Belediyesinin web
sayfasında(http://www.beypazari-bld.gov.tr/rehber_konaklama.htm) ise,
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçelerine gelen turist sayısını %1000
artırdıklannı belirtmektedirler.
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FOTOGRAF3

.•• Sonra

Kaynak: http://www.parkgroup.com.tr/tr/sopro4.htm

Görüşmeeiler de restorasyon çalışmalannın turizme çok büyük katkısı
olduğunu belirtmişlerdir.

"Eski evler yenilenmeden önce tek tük turist
gelirdi, onlar da daha çok kendi araçları ile gelirlerdi.
Müşteri çok azdı. Artık Ankara'dan ve yakın yerlerden
Beypazarı otobüsleri ile geliyorlar, müşterimiz arttı.
Turla gelenler de çok. Eskiden birkaç tane olan kalacak
yer şimdi çok fazla her yerde insanlar pansiyonlar
açmaya başladılar. Benim işlettiğim yerde bakın gençler
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de çalışıyor, eskiden kim gelirdi buraya. Şimdi turizm
sayesinde her taraf cıvıl cıvıl oldu( Kadın, Kafe sahibi,
45 yaş). "

"Buraya gelen turist sayısı çok arttı. Eskiden de
burası kültür turizmi alanıydı ama bakımsız olduğu ve
tanıtımı iyi yapılmadığı için çok gelen yoktu. Safranbolu da
aynı özelliklere sahip, orası turistle doluyordu. Sonra evler
restore edildi ve gelen turist sayısı çok arttı. Artık
bayramlarda ve tatillerde gelen turiste kalacak yer bile
bulamıyoruz. Bunun için de çok sayıda pansiyon açıldı.
İnsanlar bu pansiyonlardan ekmek yemeye başladı (Erkek,
Resepsiyon görevlisi, 26 yaş). "

"Buraya eskiden bu kadar çok turist gelmezdi. Evler
restore edildikten sonra Beypazarı 'nın değeri anlaşıldı.
İnsanlar hem tarihi yerleri geziyorlar, hem güzel yöresel
yemekler yiyorlar hem de alışveriş yapıyorlar. Hediyelik
eşyalar alıyorlar. Gümüşü, havuçlu yiyecekleri, Beypazarı
kurusu daha çok bilinir ve alınır oldu. Hatta burada dizi
bile çekiyorlar. Dizi ekibi de buraya ayrı bir renk ve
hareket kattılar. Ben uzun zamandır çalışıyorum, ama
turizm canlanınca bu işle uğraşan genç sayısı da arttı
(Kadın, Resepsiyon görevlisi, 25 yaş). "

"Turla gelenler çok. Önceden haber veriyorlar, biz
de onlar gelmeden gruplara yemekler hazırlıyoruz. Genelde
Beypazarı güveci, saç kavurma istiyorlar. Eskiden böyle
değildi, azdı turist. Şimdi bir çok restoran, kafe açıldı.
İşsizlere iş kaynağı oldu. Buranın insanı çok çalışkandır.
Yılda 2-3 defa ürün kaldırır. Seraları vardır. Ama toprağı
olmayan, az olanlar şimdi turizm sayesinde para
kazanmaya başladılar. Beypazarı her şeyi ile cennet
(Erkek, Restoran sahibi, 52 yaş)."

4.4. Beypazarı'nda Evlerin Restorasyon Çalışmalarının Yerel
Kalkınmaya Katkısı

Yapılan görüşmelerde, Beypazan evlerinin restorasyonunun yörede
turizmi canlandırdığı ve bu süreçte turizm sektöründe çalışan kişi sayısında
artış olduğu öğrenilmiştir. Görüşmeciler, restorasyon çalışmalannın yörede
turizmi canlandırması ile birlikte yerel kalkınmaya da katkıda bulunduğunu
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ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar turizmin canlanması ile işsiz gençlere
yeni iş alanlan oluştuğunu, yöredeki esnafın satışlannın arttığını, kadınların
evde tüketime yönelik yaptıklan çeşitli ürünleri satmaya başladıklannı ve
yörede ekonominin canlandığını belirtmişlerdir. Özellikle gümüş-telkari,
Beypazan kurusu, havuç ve havuçla yapılan tatlılar ve kuru sebzelerin
satışında oldukça büyük bir artış yaşanmıştır.

"Buralara Beypazarı 'nın gümüşünü bilenler gelirdi
almaya, ama bu kadar çok kişi gelmezdi, evler yenilendi,
Beypazarı güzelleşti. yemek yenilecek çok sayıda yer açıldı,
tarihi müzeler yapıldı. Turla çok turist geliyor, yerli,
yabancı. Telkari buraya özgüdür. Yurt dışından bile
alıcıları var. Gümüşlerimiz. telkarilerimiz hem el emeği,
ince iş, hem de çok ucuz., Ankara'da, İstanbul'da aynı
gümüşü bizden alıp çok pahalıya satıyorlar. Bir gelen bir
daha geliyor, görmek için, almak için (Erkek, Gümüşçü, 47
yaş) H.

FOTOGRAF4

Telkari Gümüş Takı
(http://www.beypazari-bld.gov.tr/rehber_elsanatlari.htm)

"Evde yaptığımız erişteleri, domates-patlıcan
kurularını, tarhana çorbalarını satıyoruz. Çok olmasa da
kazanıyoruz işte, eve bizim de katkımız oluyor (Kadın,
Kendi yaptıklarını satıyor, 55 yaş). H

"Bizim buralarda kadınlar dışarıda çalışmaya çok
gitmezlerdi. Ama buraya çok turist gelmeye başlayınca
bizler de evdeki, bahçedeki işleri yapıp, yaptıklarımızdan
buraya da getirip satmaya başladık. Artık kadınlar da böyle
para kazanmaya başladı. Benim oğlan da rehber
olacakmış. Öyle diyor bakalım, okuluna gidiyor şimdi.ı
(Kadın, Kendi yaptıklarını satıyor, 35 yaş). H
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Yörede turizmin canlanması işsizlere yeni iş alanı oluşturmuştur.
Çünkü, yörede çok sayıda konaklama yerinin yapılması ve bunların restoran
kısımlannın olması, çalışacak kişi sayısında da artışı sağlamıştır.

"Daha önce yanımda 4 kişi çalıştırıyordum. Evler
yenilendikten sonra turist sayısı arttı. Eskiden buranın
halkına hizmet veriyordum. Şimdi gelen müşterilerin
neredeyse tamamı turist ve 10 kişi çalıştırıyorum. 2 tane de
genç kız var çalışan. Evde oturacaklarına eve para
götürüyorlar. Hem bizim işler açıldı, hem gençlere ekmek
kapısı oldu (Erkek, Restoran sahibi, 52 yaş). "

"Ben buranın yerlisiyim. Ben ge/en turistlere
piyango bileti, kazı kazan satıyorum. Bu evler eskiden çok
kötü durumdaydı. Sonra evleri tamir ettiler, bak ne güzel
oldu. Sen de gelmişsin, senin gibi çok genç geliyor buraya.
Okuldan turla da geliyorlarmış. Yabancılar da çok geliyor.
Arabası olan da geliyor, olmayan da geliyor. Hem
Ankara ya yakın, hem fiyatlar ucuz. Benim de satış/arım
arttı. 20 kişi almasa 21 'inci kişi kazı kazan alıyor, piyango
bileti alıyor. Eskiden işim daha azdı, şimdi Al/aha şükür
geçindiriyor satışlar. Çocuklarımın hepsini okuttum. Her
biri bir yerde memur oldu. Ben de onlara muhtaç
olmuyorum, çalışıyorum (Erkek, Piyango bayii, 65 yaş). "

"Artık turizm mekanı oldu Beypazarı. Gelip giden
çok olunca bizim de işler açıldı. Küçük yer. Turist olmasa
kim binecek taksiye. Çok iyi oldu, çok (Erkek, Taksi şofôrü,
43 yaş). "

Görüşülen gençler, evlerin restorasyonu ile gelişen turizmin yöredeki
kalkınmaya aynı zamanda kültürel anlamda da katkıda bulunduğunu ifade
etmişlerdir.

"Burada turizm gelişmeden önce sokaktaki insan
sayısından tutun da, oturup çay içebilecek yere kadar her
şey çok azdı. Gençler okumak istiyorlardı ama bunun en
önemli nedenlerinden biri de dışarıya çıkmak, farklı
ortamlara girmek ve arkadaşlık kurmaktı. 6-7 yıl önce
dershaneler vardı burada şimdiki kadar da çok değildi.
Gençler sadece orada rahat eder/erdi. Konuşacak mekan
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bulamazlardı. Kızlarz pek çalıştırmak istemez bizim buranın
insanı, üniversiteye giderse o zaman başka tabi. Şimdi
kızlar da çalışmaya başladı, aileler bakıyorlar ki bunda bir
şey yok. Restoranlarda, kalacak yerlerde kızlarını da
çalıştırmaya başladılar. Bence Beypazarz çok değişti eskiye
göre. Sokakta el ele dolaşan göremezdiniz, dışardan
gelenler de çekinirlerdi. Ama şimdi daha rahat. Artık kötü
gözle bakmıyorlar turiste, gelir kaynağı olarak bakıyorlar (
Erkek, Garson, 19yaş). "

"Gençler artık daha rahatlar. Turizm sayesinde iş
buldular, eve kapanmak zorunda değiller. Ankara 'daki
kadar değil ama en azından Ankara ya gidip gelecek kadar
evden izin alabiliyorlar. Üniversiteye gitmeyenıerin çoğu
işsizdi ve babasının işinde tarlasında çalışırdı ya da boş
gezerdi. Şimdi otelde, kafede, restoranda çalışmaya
başladılar. Dükkanıarz gezin, bakın, orda da çalışan kızlar
çok artık (Kadın, Resepsiyon görevlisi, 25 yaş). "

Yörede restorasyon çalışmalan sayesinde turizmin canlanması ile
Chambers(1985:13)'in belirttiği üzere turizm yoluyla kalkınmada
önemli bir sorun teşkil eden yolların bozuk ya da seyahate çok elverişli
olmayışı sorununun aşılması için de çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.
Beypazan 'nda eskiyol genişletilmekte ve bu konudaki çalışmalar daha
da çeşitlendirilerek devam ettirilmektedir.

Sonuç ve Tartışma

Beypazan evlerinin restorasyon çalışmaları, (henüz tamamı bitmese
de) turizmi canlandınnıştır. Eskiden sokaklarda görülen az sayıdaki turistin
yerini artık, tur otobüsleri ile gelen çok sayıda turist almıştır. Hafta sonlan
küçük tatil amaçlı da gelinen Beypazan'ndaki bu turizm canlanması
belediyenin ve bu konuda ona katkıda bulunan işletmelerden Ciner grubun
katkılan ile gerçekleşmiştir.

Yörede 2000 yılı öncesine kadar eski tarihi evler çok düşük fiyatlara
satılmakta ve yeni yerleşim alanındaki modern konutlara talep artmakta iken,
restorasyon çalışmalannın başlaması ile bu evler çok büyük maddi değer
kazanmıştır. Böylece restorasyon çalışmalan hem ev sahiplerine önemli
kazançlar sağlamış, hem de tarihi ve kültürel yapının devam ettirilmesini
sağlamıştır. Yöredeki restorasyon çalışmalanna bağlı olarak Beypazarı'ndaki
turistik tesislerin sayısı da artmıştır. Restoran hizmetinin yanı sıra,
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konaklama hizmeti de sunan 16 mekanla birlikte toplam 25 turistik
işletmenin bulunduğu ilçede ziyaretçiler huzurlu bir tatil imkanı bulmaktadır.

Kalkınma stratejilerinde, yerel kaynakların kullanımına odaklanmak
önemli bir kalkınma faktörüdür (Griffin and Knight 1990:5). Buradaki yerel
kaynaklar ise hem fiziki kaynakları, hem de insani kaynakları içermektedir.
Beypazarı 'nda evlerin restorasyonu ile turizmin canlanması ve bunun da
diğer ekonomik alanları da etkileyerek kalkınmaya katkıda bulunması, hem
yörenin tarihi evleri yani fiziksel kaynaklar, hem de yöre halkının bu konuda
duyarlı olup gerçekleştirilen faaliyetleri destekleyerek turizme olumlu
yaklaşması, değişimi kabul etmesi, bir başka ifade ile insan kaynakları ile
sağlanmıştır. Aslında bu durum Erdoğmuş, Kır ve öner (1991:26)'in
belirttiği gibi, kalkınmada maddi unsurların önemli avantajlarına rağmen,
gerçek kalkınmanın ortaya çıkabilmesi yine de insan unsurunun elinde
olduğu görüşüne bir örnek oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen sosyal
sorumluluk faaliyetleri, insan odaklı olup, sonuçları itibari ile kalkınmaya
katkıda bulunacak ölçekte önemli projelerdir.

Tarihi ve kültürel yapının korunmasını içeren projelerle bu alanların
yeniden yaşam alanı içine dahil edilmesi ile şehrin gürültüsü, kirliliği ve
bozulmuşluğundan sıkılan kişiler bu alanlara çekilmekte ve böylece turizme
de katkı sağlanmaktadır (Erendil ve Ulusoy 2001 :655). Bu durum Beypazarı
için de geçerli olmuş ve yörede turizmin canlanması ile esnafın gelir
düzeyinde de artış yaşanmış, gençlere yeni iş sahası oluşmuş ve çalışmayan
kadınlar, kendi yaptıklarını satarak eve katkıda bulunmaya başlamışlardır.
Kadınların iş yaşamında daha fazla görülmeye başlaması, gençlerin daha
fazla sosyal ve kültürelortamda bulunma şansının artması ile yörede sadece
ekonomik değil, sosyal alanlarda da bir kalkınmanın başladığı göze
çarpmaktadır.

Bir sosyal sorumluluk projesi ile yörede yaşayan halkın da sosyal
sorumluluk. duygusu harekete geçirilmiş ve halkın tarihi ve kültürel
değerlerine ilişkin duyarlılıklarının artmasına, bunlara daha fazla sahip
çıkmasına katkı sağlanmıştır. Bu kamu ve özel kuruluşların sosyal
sorumluluk uygulamalarının, bir bölgenin gelişimi ve kalkınmasına ne kadar
katkıda bulunabileceğini göstermekte ve sosyal sorumluluk uygulamalarının
kalkınmadaki önemini ortaya koymaktadır.

Beypazarı Belediye'sinin gelecekte ilçedeki turizm hedefleri; 1.)Yılda
1.000.000 yerli, 50-100.000 yabancı turistin ilçeyi ziyareti, 2.) Jeotermal
eneıji projesi (tümü özel sektör tarafından gerçekleştirilecektir) ile fizik
tedavi merkezlerine sıcak su, kapIıca turizmini gerçekleştirmek ve bunu
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Boztepe'de kurulacak devremülk villa evlerin ısıtma ve kullanma, 3.)
Alternatif turizm ile 3. yaş turizmi, kültür turizmi, eski ipek yolu projesi,
kongre turizmi, kaplıca turizmi, sağlık turizmi, eko turizm, av turizmi, kış
turizmi, ramazan turizmi, regaip kandili şenliği, yamaç paraşütü, balon gezisi
ve fayton gezisi alanlannda da gelişme sağlamadır (http://www.beypazari-
bld.gov.tr/hedefturizm.htm).

Sosyal sorumluluk projelerinin önemini gören Beypazan Belediyesi,
yeni hedefleri gerçekleştirrrıek için de sponsor arayışına girmiştir, Beypazan
evlerinin restorasyonunda olduğu gibi, sosyal sorumluluk kampanyalan ile
turizmi geliştirmek isteyen Belediye Başkanı, bu konuda işletmelerin
yapacaklan sosyal sorumluluk projelerine açık olduklannı belediye web
sitesinden duyunnaktadır.
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Desantralizasyon Ve Türkiye 'de Metropoliten Alan
Yönetimleri Üzerine Bir Değerlendirme

DESANTRALİZASYON VE TÜRKİYE'DE METROPOLİTEN
ALAN YÖNETİMLERİ ÜZERİNE BİR DEGERLENDİRME

Ayşe TEKEL

Özet
Hizmetlerin etkin ve verimli verilmesinde önemli

araçlardan birisi olan desantralizasyon kamu yönetiminde
kamusal işlevler için sorumluluk ve otorite transferi anlamına
gelmektedir. Desantralizasyon yerel halkın gereksinim ve
beklentilerine, uygun ve etkili bir düzeyde yanıt verebilme
özellikleri ile çağdaş ve demokratik bir yönetim yapısının
vazgeçilmez unsurları arasında değerlendirilmektedir. Yönetsel
desantralizasyon ilkesi benimsenerek kurulmuş olan
ülkemizde, yerinden yönetim sisteminin dolayısıyla kamu
yönetiminin ayrılmaz bir parçası olan büyükşehir belediye
yönetimlerinde desantralizasyon ilkesi benimsenmiştir.

Bu çalışmanın amacı; Türkiye'de kamu yönetim
sisteminin önemli bir parçası olan metropoliten (Büyükşehir)
yönetimlerin tarihsel süreçte değişen görev, yetki, sorumluluk
alanlarını, . mevcut metropoliten yönetim sistemini ve
sistemdeki problemleri desantralizasyon kavramı bağlamında
değerlendirmek, mevcut sistemdeki problem1eri çözmek için
ne tür açılımlara yönelinmesi gerektiğini tartışmak olarak
belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Desantralizasyon, Metropol,
Metropoliten Yönetim, Kamu yönetimi, Türkiye.
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An Assessment on Decentralization and
Metropolitan Area Administrations in Turkey

Abstract
Being one of the important tools of rendering services

effectively and efficiently, decentralization means transfer of
responsibility and authority for public functions in public
administration. Being responsiye to the needs and expectations
of local people at a suitable and effective level, decentralization
is considered among the indispensable elements of a
contemporary and democratic administrative structure. In our
country which was founded by adopting the principle of
administrative decentralization, the municipal administrations
which are an integral part of the decentralized system and
consequently of the public administration have also adopted the
principle of decentralization parallel to the changes taking
place in the public administration.

The aim of this study is to assess the historically-
changing areas of duty, power and responsibility of the
metropolitan administrations that are an important part of the
public administration system in Turkey, the existing
metropolitan administration system and the problems in the
system in the context of the concept of decentralization, and to
discuss what kinds of initiatives need to be taken to solve the
problems in the existing system.

Key words: Decentralization, Metropolis, Metropolitan
Administration, Public Administration, Turkey

ı. Giriş

Hizmet üretiminde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, rasyonel
kaynak kullanımı amacıyla yerel nitelikteki kamusal gereksinimlerin
yerinden karşılanmasını öngören desantralizasyon, demokratikleşme
sürecinin vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası olarak giderek önem
kazanmaktadır. Desantralizasyon çağın demokrasi anlayışının kaçınılmaz bir
gerçeği olarak tanımlanmaktadır.

Desantralizasyon siyasi, yönetsel ve mali olmak üzere üç boyutlu
değişimi gerektirmektedir. Desantralizasyon uygulamaları, ülkeden ülkeye,
hatta aynı ülkede tarihsel süreç içerisinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Türkiye'de metropoliten alan yönetimlerinde de bu değişimi gözlemlemek
mümkündür.

Türkiye gündemine, metropoliten alan ve metropololguları ağırlıkla
1960'lı yıllardan sonra girmiştir. Toplum yapısındaki dinamizmin aksettiği
metropoliten alanlarda, göç olgusundan kaynaklanan aşın nüfus birikimi
hizmet ve arz talebi arasındaki dengesizliği çoğaltmıştır. 1960'lı yıllarda,
planlama ve imar; kent toprağının kullanılması, konut ve belediye sistemi,
ulaşım ve kentsel altyapı gereksinimlerinin büyümesi ve çevrenin
korunması, hızlı kentleşme ve metropolitenleşme sonucunda ülkenin önemli
sorunları haline gelmiş, bu süreç metropoliten nitelik kazanmaya başlamış
bulunan kentsel yerleşme alanlarında metropoliten yönetimlerin kurulması
yönündeki çalışmalara ivme kazandırmıştır.

Türkiye'de tarihsel süreçte genel kamu yönetimi yaklaşımı
çerçevesinde metropoliten yönetirnde desantralizasyon ilkesi
benimsenmiştir. Son dönemde kamu yönetiminde meydana gelen gelişmeler,
yerinden yönetim sisteminin dolayısıyla kamu yönetiminin ayrılmaz bir
parçası olarak büyükşehir belediye yönetiminde değişimini, büyükşehir
belediyesi yönetim yapısının yeniden yapılandınlmasını zorunlu kılmıştır.
Büyükşehir yönetimine ilişkin son yasal düzenlemelerde büyükşehir
yönetimlerinin görev, yetki ve sorumluluk alanları arttınlmıştır. Ancak
metropoliten yönetimlerin görev, yetki ve sorumlulukların arttınlması
metropoliten alan da kamusal hizmetlerin etkin ve verimli olarak
yürütülmesi için yeterli değildir.

Bu kapsamda çalışmanın amacı tarihsel süreçte Türkiye'de
metropoliten yönetimlerin kurulmasına yönelik çalışmaları ve yasal
düzenlemeleri, mevcut metropoliten yönetim sistemindeki problem
alanlarını desantralizasyon kavramı bağlamında irdeleyerek, bunları
çözebilmek için ne tür açılımlara yönelinmesi gerektiğini tartışmaya açmak
olarak belirlenmiştir.

2. Desantralizasyonun Tanımı ve Nedenleri Üzerine

Sözlük anlamı ile desantralizasyon karar mekanizmasının servis ve
eylemin gerçekleştirileceği en yakın noktaya devredilmesidir. Kamu
yönetiminde desantralizasyon kamusal işlevler için sorumluluk ve otorite
transferi anlamına gelmektedir (http://en.wikipedia.org).
Desantralizasyonun nedenlerini ideolojik, siyasal, işlevsel ve küreselleşme
olmak üzere dört temel başlık içerisinde irdelernek mümkündür.
Desantralizasyonun ideolojik nedenlerinin başında, merkezi yönetime
duyulan güven eksikliği, yerel sorumluluk ve özerklik kavramının gelişimi,
katı merkezi yönetime duyulan tepki gelmektedir. Demokratikleşme,
özerklik, temsil ve merkezi yönetimin yüklendiği siyasal fonksiyonlar
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altında ezilmesi desantralizasyonun siyasal nedenlerini oluşturmaktadır
(Bongwa,2004; 2-4). Hizmetlerin etkin ve verimli sunulmasının sağlanması,
yerel ihtiyaçlara ve duruma göre servislerin verilmesi, servislerin
sağlanmasında özel sektör ve kamu kurumların arasında 'yanşmacılığın'
artması desantralizasyonun işlevsel nedenleri arasında sayılmaktadır.
Küreselleşmeye paralel bir gelişim gösteren yerelleşme süreci yaygın
demokratik gelişmenin de etkisiyle kamu hizmetlerinin en yakın birimlerce
sağlanması ilkesinin ve dolayısı ile yerel yönetimlerin güçlendirilmesini
hızlandırmaktadır ( Köse, 2004; 8).

3. Desantralizasyon Türleri

Desantralizasyon temelde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; Siyasal ve
yönetsel desantralizasyon'dur. Bu gruplamaya mali desantralizasyonu da
eklemek mümkündür.

Siyasal desantralizasyon, doğrudan doğruya devlet yönetimi ile ilgili
olup bu tür yapılanmada yerel yönetimler yasama ve bir dereceye kadar
yargısal özerkliğe sahip kılınmaktadır (Köse, 2004; 6). Siyasi
desantralizasyon ile vatandaşlara ve seçilmişlere kamuya ilişkin kararların
alınmasında ve uygulanmasında daha fazla katılma yetkisi vermek
hedeflemektedir.

Yönetsel desantalizsyon devletin aslı işlevlerinin dışında kalan bazı
görevlerinin özerk kamu kuruluşlanna bırakılması anlamında dar bir
özerkliği içermektedir (Köse, 2004; 6). Yönetsel desantralizasyon yetki
genişliği (deconcentration/delegation) ve yerinden yönetim (devolution)
olmak üzere ikiye aynlmaktadır .

• Yetki Genişliği (Deconcentration, Delegation) ; Yetki
genişliğinde merkezdeki kuruluşlar merkezden uzakta bulunan bir
örgüte, belli işlevleri yerine getirmeleri için bir ya da daha çok
yetkiyi kendi adlanna kullanmak üzere devrederler. Merkezdeki
kuruluşlann, kimi etkinliklerini taşrada kurduklan örgütler eliyle
yürütmeleri, yetki genişliğine dayanan bir uygulamadır (Keleş,
1994; 15).Yetki genişliği desantralizasyonun en zayıf biçimi olarak
kabul edilmektedir .

• Yerinden Yönetim (Devolution) ; Yasalar uyannca
oluşturulmuş yönetim organlannın, yine yasalann belirlediği, ya da
merkeze bırakılmış olanlardan başka işlevleri görebilmeleri için,
tüzel, siyasal ve akçal birtakım yetkilerle donatılmalıdır (Keleş,
1994; 15).

Mali desantralizasyon ise birbiri ile bağlantılı iki konuyu
kapsamaktadır. Bunlardan birincisi, yönetimler arasında harcama
sorumluluklannın ve gelir kaynaklannın bölüşümüdür. İkincisi ise,
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harcamalarını ve gelirlerini belirleme konusunda yerel yönetimlerin sahip
olduğu serbesti miktandır (Güner, 2005; 1).

4. Desantralizasyonun Avantajları ve Dezavantajları

Katılım, devlet-toplum birlikteliğinin sağlanması, hizmet sunumunda
verimlilik ve etkinliğin artması desantralizasyonun avantajlan arasında
sayılmaktadır (Bongwa, 2004; 10). Desantralizasyon demokratikleşmeyi ve
gelişmeyi besleyen bir mekanizma olarak tanımlanmaktadır.
Desantralizasyon bir çok hizmetin halka sunulmasında çabukluk ve kolaylık
sağlamaktadır. 'Toplumsal refah devleti' kavramının gelişmesi, bir çok yeni
toplumsal, ekonomik hak ve yetkinin merkezi yönetimin elinde toplanmasına
yol açmıştır. Bunun sonucunda, bürokrasi içinde uzun ve karmaşık kurallar
giderek çoğalmıştır. Desantralizasyon, merkezdeki yığılmayı azaltarak,
merkezin yükünü hafifleten bir yönetim biçimidir. Yerel topluluklar bu
yoldan, kendi sorunlannın çözümüne katılma, yeni yöntemler deneme,
işbirliği ve dayanışma alışkanlıklannı geliştirme olanağı bulmaktadırlar
(Keleş, 1993; 234). Desantralizasyon yerel topluluklan oluşturan bireylere,
kendi sorunlannı çözmenin türlü yollannı denemek olanağını vermektedir!
(Keleş, 1994; 20).

Desantralizasyonun dezavantajlannı genelolarak yedi başlık altında
toplamak mümkündür. Bunlar;

• Merkezi yönetimle olan koordinasyonun yok olması veya
azalması.

• Makro düzeyde ekonomik istikrarsızlık,
• Hizmet sunumunda kalite sorunu,
• Yerel kaynaklann amaç dışı kullanımı,
• Ölçek ekonomileri kaybı,
• Yerel' de gücün belli grupların tekeline geçmesi,
• Yeni eşitsizliklerin doğması olarak sıralanabilir

(Bongwa,2004; 10).
Erk ve kaynaklann merkezi yönetimin elinde bulunmasının ve

servislerin merkezi yönetim tarafından verilmesinin çok boyutlu olarak
eşitlik ilkesi ile bağdaşmadığı savunulmaktadır (Suzuki, ı998; 286). Bunun
yanı sıra kaynaklann daha ussal olarak kullanılması, uzmanlaşmayı
özendirmesi, merkezi yönetimin erdemleri arasında sayılmaktadır (Keleş,
1994; 19).

Yönetim ve karar verme süreçlerinde yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerin katılımı
ile gelişme stratejilerini belirlemeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır. (Suzuki,
1998;2~6)
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5. Türk Yönetim Sisteminde Metropol Tanımı, Kriterleri ve
Metropoliten Yönetimlerin Dayandığı Temel ilkeler

Türkiye gündemine metropololgusu 1960'lı yılardan sonra girmiştir.
1960'larda ülke gündemine giren metropolitenleşme olgusu sağlıklı
kentleşme politikalannın yaşama geçirilemeyişinden kaynaklanan bir süreçte
gerçekleşmiştir. 1950'lerden sonra yaşanan hızlı kentleşme sürecinde, genel
yerleşme politikalannın yaşama geçirilememesi nedeniyle orta ve küçük
kentlerin gelişmeleri tam olarak sağlanamamış, büyülekentler daha da
büyüyerek sorunların giderilemez boyutta olduğu yerleşmeler haline
gelmişlerdir. 1984 yılına kadar metropoliten alanlarda yaşanan sorunların
çözümünde merkezi yönetim etkili olmuştur. 1965-1984 yıllan arasında
metropoliten yönetimlerin kurulması yönünde bir çok çalışma yapılmış
ancak bunlar yasallaşamamıştır. 1965- 1984 yıllan arasında metropoliten
yönetimlerin kurulması çalışmalannda merkezi yönetimin metropoliten alan
yönetiminde yetki ve sorumluluk alanlan geniş tutulmaya çalışılmıştır. 1984
yılından sonra metropoliten alan yönetiminde merkezi yönetim görev, yetki
ve sorumluluklannın büyük bölümünü yerel yönetimlere
devretmiştir.Tarihsel süreçte metropoliten yönetim sistemi genel kamu
yönetim sisteminde ki değişimlere paralelolarak değişmiştir.

5.1 Metropol Tanımı ve Kriterleri

Türk yönetim ve hukuk sisteminde, metropol tanım ve kriterleri
zaman içinde değişiklik göstermiştir. Bu değişikliklerde siyasal süreçler daha
etkin olmuştur. 1984 yılına kadar ülke yönetim sisteminde metropoller diğer
kentlerden farklı olarak değerlendirilmemiştir. Büyükşehir tanımı ilk olarak
1924 yılında hazırlanan Köy Yasa Tasansı'nda yer almıştır. Yasa
Tasansı 'nda köy, kasaba, kent ve büyükşehir tanıınlan nüfusa bağlı olarak
yapılmıştır. Nüfusu 3.000'den fazla olan yerleşmeler büyükşehir olarak
tanımlanmıştır (Göymen, 1983; 18). Ancak bu ilke, 3 Nisan 1930 tarihinde
çıkanlan 1580 sayılı Belediye Yasası ile değiştirilmiş, nüfusu 2.000'den
yukan olan bütün yerleşmeler de belediye kurulması olanağı sağlanmıştır.

1984 yılında, 3030 sayılı yasa ile metropoller Büyükşehir adı ile
tanımlanmış ve ülke yönetim sisteminde, diğer kentlerden farklı olarak
değerlendirilmiştir. 1984 yılında bir kentin büyükşehir olarak
tanımlanabilmesi ve bu kentlerde Büyükşehir yönetimlerinin kurulabilmesi
için tek bir kriter aranmaktadır. Bu kriter belediye sınırlan içerisinde birden
fazla ilçe bulunması koşuludur. Bu kriterler göz önüne alınarak ı984 yılında
Ankara, İstanbul ve İzmir, 1986 yılında Adana, 1987 yılında Bursa,
Gaziantep ve Konya Büyükşehir belediyesi statüsüne kavuşturulmuştur
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(Tekel, 2000;44 ). Ancak aradan geçen süre içerisinde metropoliten özellik
göstermemesine karşın bazı il merkezlerinde de yasa ile yeni ilçeler
oluşturularak büyükşehir belediyesi kurulması yoluna gidilmiştir. 2 1993
yılında Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İzmit, Mersin, Kayseri ve
Samsun da büyükşehir olarak ilan edilmiştir.' 2004 yılında çıkanlan 5216
sayılı yasa ile büyükşehir tanımında değişiklikler yapılmış, Büyükşehir 750
bin nüfus ve en az 3 ilçe veya ilk kademe belediyesine sahip yerleşme olarak
tanımlanmıştır ..4 Aynca, bu yerleşmelerin fiziki yerleşim durumlan ve
ekonomik gelişmişlik düzeylerinin de büyükşehir belediyesi teşkilatı
kurulması için uygun olması koşulu getirilmiştir (Tekel, 2000; 44).

5.2 Metropoliten Yönetimlerin Anayasal Dayanağı

1961 Anayasası'nda metropoliten yönetimlerin oluşturulmasına
olanak tanıyan her hangi bir hüküm yer almamıştır. 1961 Anayasası 'nın 116.
maddesinde yerel yönetim birimleri il, belediye ve köyolarak açıkça
belirtilmiştir. Bu birimler dışında, yeni bir yerel yönetim biriminin
oluşturulması mümkün değildir. Ancak Anayasa'nın 115. maddesinin son
fıkrasında 'belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla birden çok ili içine
alan çevrede, bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için yetki genişliğine
sahip kuruluşlar meydana getirilmesine' olanak tanınmıştır (Tekel, 2000;
48). Anayasa'nın 16. maddesinin son fıkrasında da yerel yönetimlerin kendi
aralannda birlikler kurmalannı sağlayacak imkan yaratılmıştır. 1961
Anayasası'nın vermiş olduğu bu yetkiye dayanarak, 1961-1982 yıllan
arasında, belediyeler, daha çok tek tek kimi işlevlerini yerine getirebilmek
amacıyla aralannda birlikler kurmuşlardır (Tekel, 2000; 48).

1982 Anayasası'nın 127. maddesi ile 'Büyük yerleşim yerleri için özel
yönetim biçimleri getirilebilir' hükmü metropoliten yönetim sisteminin
oluşturulabilmesi için bir dayanak oluşturmuştur. 1983'te kurulan hükümet,
1982 Anayasası'nın 127. maddesinin verdiği yetkiyle, büyükkent
özeklerinde, Büyükşehir yönetimleri oluşturan, özel bir yasa (No.3030)
çıkarmıştır. Bu düzenlemeye kadar Türk kamu yönetim sisteminde bir

Siyasi baskı ve belediye gelirlerini düzenleyen 3030 sayılı yasanın i8. maddesi
Büyükşehir belediyesi olma istemlerini arttırmıştır.
1993 tarih, 504 sayılı, Yedi ilde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkındaki Kanun
Hükmündeki Kararname ile Büyükşehir ilan edilen bu kentlerde, büyükşehir belediye
sınırları içinde, ilçe belediyeleri yerine 'alt kademe belediyeleri' kurulması öngörülmüş ve
alt kademe belediyelerinin adlarının, sınırlarının ve nüfus ölçütlerinin Bakanlar kurulunca
belirleneceği kuralı getirilmiştir (Keleş, 1993; 137).

4 Öngörülen nüfusun, belediye sınırları ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki
yerleşim yerlerinde yaşayanlar olması gerekmektedir. Büyükşehir belediye teşkilatı
kurulacak olan il merkez belediyesinin sınırından itibaren 10.000 metre yarıçaplı alan
içinde kalan yerleşim yerlerinin nüfusları bu sayıya dahil edilmektedir.
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'temenni' den ileri gidemeyen 'metropoliten alan yönetimi' kavramı 1982
Anayasası'ndan güç alarak ilk kez gündeme gelmiş ve beraberinde yeni bir
sistem ve ilişkiler dizgesinin kurgulanması gereğini doğurmuştur (Tekel,
2000; 49).

5.3 Yerinden Yönetim ve Türkiye'de Tarihsel Süreçte
Metropoliten Yönetimlere İlişkin Düzenlemeler

1965-2004 yıllan arasında metropoliten yönetimlerin oluşturulmasına
yönelik bir çok çalışma ve yasal düzenleme yapılmıştır. Bu çalışmalar ve
yasal düzenlemeler kronolojik olarak Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1 : Metropoliten Yönetimlerin Oluşturulmasına Yönelik
y---T------- . - - ---- - --------------

1965 Bakanlar Kurulu karan ile İmar ve İskan Bakanlığı'na
bağlı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'Nazım İmar Plan
Bürolan 'nın Kurulması.

1972* 'Bakanlıklar arası İmar Koordinasyon Kurulu'nun
kurulması.

1972 İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Metropoliten
Hizmet Birliği Yasa Tasansı'

1975 İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İstanbul
Metropoliten Hizmet Birliği Yasa Tasansı'.

1979** Bakanlar Kurulu tarafından 'Planlama ve Eşgüdüm
Kurulu'nun' kurulması.

1980 İçişleri Bakanlığı ve İskan Bakanlığı tarafından
hazırlanan 'Büyükkent Birliği Yasa Tasansı'.

1980*** 'Büyükşehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim
Yerlerinin Ana Belediyelere Bağlanması' Hakkında Yasa.

1982 1982 Anayasasının 127. maddesine 'Büyükşehirler için
özel yönetimler. ........ ' oluşturulur kaydının konulması.

1984 Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin kabulü.

1984 Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun
Hükmünde Kararname'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Yasa
(3030 S.K)

2004**** 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasası'sının kabulü
(l0.07.2004).

Kaynak: Erdumlu, G., (1993), Büyükşehir Belediyeleri Araştırması,
DPT Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı,
Ankara, s.48-49.

* Ünal, T., (1985), 'Türkiye'de Fiziki Planlama Çalışmalan İçinde
Metropoliten Planlama Çalışmalannın Yeri ve Tarihi Gelişimi', Türkiye'de
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Metropoliten Alan Planlama Deneyim ve Sorunları Kolokyumu, Mimar
Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, Yayın No:2, İstanbul,
s.53.

** Keleş, R., (1997), Kentleşme Politikası, İmge Kitapevi, 4. Baskı,
Ankara, s.253.

*** Milli Güvenlik Konseyi Büyükşehir Yakın Çevresindeki Yerleşim
Yerlerinin Ana belediyelere Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve İhtisas
Komisyonu Raporu, (1981), T.C Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı, Sayı 101-740/08074, Ankara, s.l.

**** http://www.belgenet.comlyasa/k5216.html

Metropoliten yönetimlerin kurulmasına yönelik yasal düzenlemelerin
ilki 1965 yılında olmuştur. 30.06.1965 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu'nun
86 sayılı karanna dayanılarak hazırlanan kararname'de, İstanbul, Ankara ve
İzmir için hazırlanacak olan nazım planlann, İmar ve İskan Bakanlığı 'na
bağlı olarak kurulacak bürolar tarafından yürütülmesi kararlaştınlmıştır.
1967 yılında gerçekleştirilen, İstanbul Bölge Kalkınma Kongresinde,
metropoliten planlama gereği genellikle benimsenmiş ve bir metropoliten
planlama dairesine olan ihtiyaç bir kararla belirtilmiştir.Bu kongrede,
Metropoliten Planlama Dairesinin hazırlayacağı planı, Hükümet, DPT,
belediyeler, üniversiteler, meslek kuruluşlan temsilcilerinden meydana gelen
bir konseyin tasvibi ve Bölge Planlama Dairesi'nin onaylaması
öngörülmüştür (Keleş, 1972; 201). Mimarlar Odası tarafından hazırlanmış
olan bir raporda da, metropoliten planlama için gerekli olan örgütün
kurulmasında yerel özerklik ilkesinin zedelenmemesi gerektiği belirtilmiştir.
Rapor, Büyükşehir planlama örgütünün, merkezi yönetimin hakimiyeti
altında olmakla beraber, ilgili merkezi karar organıyla temasta bulunmasını,
özel sektörle ve yerel yönetim birimleriyle bağlantılannın sağlanmasını
öngörmüştür (Keleş, 1972; 202). 1968 yılında İçişleri Bakanlığı Tetkik
Kurulu, metropoliten yönetimler konusunda yasa tasansı hazırlamak üzere,
araştırma yapmakla görevlendirilmiştir.

Çalışmada, İstanbul ve İzmir'de başlayan ve daha sonra da Ankara'da
başlayacak olan Metropoliten Alan Nazım İmar Planlannı uygulamaya
koymak için mevcut yasaların yeterli olmadığı, mali ve teknik olanaklann da
bulunmadığı belirtilmiş, bu plana sahip olacak bir yönetim biriminin
olmadığına değinilerek, 'Metropoliten Yönetim' kurma olanaklannın
araştınlmasının zorunlu olduğu vurgulanrnıştır. Çalışmada ayrıca, kurulacak
olan 'Metropoliten Yönetimin', belediyelerin varlığını koruyarak çahşması
gerektiği, metropoliten yönetimlerin bölgelerin gerçeklerine ve koşullanna
uygun olması zorunluluğu, farklı kentlerde metropoliten yönetim esaslarının
birbirinden farklı olabileceğine de değinilmiştir (Tokman, 1988; 210).

21.04.1972 tarihinde İmar ve İskan Bakanlığı 'nın isteği ve Bakanlar
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Kurulu'nun 7/4345 sayılı karan ile, uygulamada bütünlük sağlamak ve
büyük kentlerin sorunlanm ilgili kamu kuruluşlan ile birlikte, 'paket
projeler' biçiminde çözmek amacıyla, 'Bakanlıklararası İmar Koordinasyon

5 . .
Kurulu'nun kurulması kararlaştınlmıştır. Imar ve ıskan Bakanlığı'nın
başkanlığında, İçişleri, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ulaştırma,
Sanayi ve Teknoloji, Eneıji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Tamtına
Bakan'lannın bir araya gelerek oluşturduklan bu kurulun görevi: istanbul-
Ankara-İzmir ve ileride metropoliten nitelik gösterecek olan kentlerde,
plan1ama-uygulama-yatınm karar ve tedbirlerine ilişkin işbirliğini sağlamak,
metropoliten yönetimler kurulması için gerekli hazırlık çalışmalanm yapmak
olarak belirlenmiştir. Yerel Yönetim Bakanlığı'nın kurulması ve
Bakanlıklararası imar Koordinasyon Kurulu'na Yerel Yönetim
Bakanlığı'mn da üyeliği ile Kurulun Bakan üye sayısı 9'a yükselmiştir
(Ünal, 1985; 53).

1972 yılında hazırlanan Metropoliten Hizmet Birliği Yasa
Tasansı'nda nüfusu 100 bini aşan yerleşim yerleriyle, bunlan çevreleyen
birimlerin zorunlu olarak katılacaklan hizmet birliklerine dayalı bir anakent
yönetimi öngörülmüştür. 1975 yılında hazırlanan Hizmet Birliği Yasa
Tasansı 'nda aynı model benimsenmiştir. Süreklilik, çok amaçlılık ve
zorunluluk bu tasannın da hareket noktalan olmuştur. Her iki tasanda da
birlik başkanının vali olması öngörülmüştür (Keleş, 1997; 237).
Bakanlıklararası İmar Koordinasyon Kurulu'na benzer bir Kurul'da 1979
yılında, 'Planlama ve Uygulama Eşgüdüm Kurulu' adıyla kurulmuştur (R.G.
3 Temmuz 1979, No.16685). 1980 yılında İçişleri Bakanlığı ve imar ve
İskan Bakanlığı tarafından 'Büyük Kent Birliği Yasa Tasansı'
hazırlanmıştır. Büyükşehir bölgelerini içine alan bu birliklerin görevi,
metropoliten bölge içinde kalan il idaresi, belediye ve köylerin ortak
planlama ve uygulama hizmetlerini yerine getirmek, bölge içindeki
belediyelerin imar plam hazırlama ve uygulama faaliyetleri arasında
eşgüdüm sağlamak olarak belirlenmiştir (Keleş, 1972; 202).

Büyük Kent Birliklerinin amaçlan kısaca şu şekilde özetlenmiştir;
Birliğin kurulduğu alanda;

a. Kalkınma planlan ile uyumlu olarak, fiziki, sosyal ve
ekonomik gelişim planlanm hazırlamak.

b. Yerel yönetimlerin faaliyeti arasında eşgüdümü sağlamak.
Görev ve yetki karmaşasından doğan çelişkili uygulamalan
engellemek.

c. Yerel yönetimlerin kendi güç ve sınırlanm aşan teknik ve
sosyal altyapı hizmetlerini plan ve programlara bağlamak,

5 25 Nisan 1972 Gün ve 7/4345 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, R.G.9 Mayıs 1972, No:
14182.
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yapım1annı üstlenmek, yönetilmesini ve işletilmesini
sağlamak.

Yasa Tasansında yukanda belirtilen amaçlar doğrultusunda, öncelikle
İstanbul ve İzmir'de Büyük Kent Birliği kurulması öngörülmüştür. Ancak ek
bir madde ile de gerekli hallerde, Bakanlar Kurulu karan ile diğer
metropoliten alanlarda da birliklerin kurulabilmesi yolu açık tutulmuştur.
Büyük Kent Birliklerinin yetkileri oldukça geniş tutulmuştur. Ancak bu
tasan, 1980 yılında kadük olmuştur.

1980-83 yıllan arasındaki üç yıllık dönem, büyük şehirlerin
yönetiminde köktenci bir takım değişikliklerin yapıldığı bir dönem
olmuştur." 1980'li yılların başında, metropoliten planlama çalışmalan
sürerken, ülkede yönetime gelen otoriter rejim, planlama-uygulama
bütünlüğü açısından da sorun oluşturan çok başlı, parçalı yerel yönetim
yapısını önce bütünleştirmeyi ve tek bir 'büyükkent' yönetimine
dönüştürmeyi; sonra, bunlan kendi içinde daha kalıcı büyüklük ve
bütünlüklerde, olabildiğince tekdüze parçalaraayırmayı tasarlamıştır. Bu
düzenleme, Milli Güvenlik Konseyi'nin 11 Aralık 1980 yılında Resmi
Gazete'de (No: 17187) yayınlanan 34 sayılı Karan ile gerçekleştirilmiştir
(Tekel, 2000; 71). Yeni düzenlemenin dayandığı gerekçe, sözü edilen
kararda şöyle dile getirilmiştir: 'Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve köylerden
kentlere olan göç sonucunda büyük kentlerimizin yakınlannda bir çok küçük
belediye kurulmuştur.

1930 yılında çıkan Belediye Yasası'nın 2.000 nüfuslu yerlerde
belediye kurulmasına imkan vermesi de büyük kentlerimizin yakınlannda bir
çok küçük belediyenin kurulmasına neden olmuştur. Bu şekilde i960'dan
1980 yılına kadar İstanbul'un etrafında 25, İzmir'in etrafında 9, Adana'nın
etrafında 4 belediye kurulmuştur. Ancak bu belediyeler; aydınlatma, su,
kanalizasyon ve ulaştırma gibi hizmetlerin yeterli bir şekilde halka
götürülmesine ve kontrolün aksamasına neden olmuştur. Bu nedenle,
kentlerin çevresinde teşekkiiI etmiş olan bu durumdaki belediyelerin,
Sıkıyönetim Komutantıklannın koordinasyonu ve eşgüdümü altında, onlann
emredecekleri şekilde ana belediyelere bağlanmasının bir plan dahilinde ve
en kısa zamanda sağlanması kaçınılmaz olmuştur' (Milli Güvenlik Konseyi,
1981; 1). Bu karann uygulanması sonucunda, Türkiye'de belediyelerin
sayısı, 1980 yılında 1.700'den, 1981 yılında 1580'e düşmüştür. Aynı
zamanda 150 kadar köyün tüzel kişilikleri de kaldınlmıştır (Keleş, 1994;
252).

i2 Eylül i980 sonrası, Milli Güvenlik Konseyi 'nin ll. i2. i980 tarih ve 34 Nolu Kararı ve
bunu takiben 8.12.1981 tarihinde çıkarılan 2561 sayılı 'Büyükşehirlerin Yakın
Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Ana Belediyelere Baglanması Hakkındaki' yasa,
Büyükşehirlerde özel yönetim biçimleri oluşturulmasına yönelik olarak atılmış ilk
adımlardır.
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1980 gün ve 17187 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 34 sayılı
Karar'a uygun olarak yapılan ve o gün için sorun olmayan uygulamalann
normal siyasal döneme geçildiğinde hukuki dayanağının tartışma konusu
olabileceği gerekçesi ile 08.12.1981 tarihinde Büyükşehirlerin yakın
çevresindeki yerleşim yerlerinin anabelediyelere bağlanmasına ilişkin 2561
sayılı, Birleştirme Yasası (R.G, 1981, No: 17538) çıkarılmıştır. Yeni
yasa'da, 34 sayılı karar uyannca Sıkıyönetim Komutanlıklan tarafından
Aralık 1980 tarihinden beri yapılmış bulunan uygulamalar geçerli
sayılmıştır. Aynca Komutanlıklann, bu karar ve uygulamalan, yeni yasa
hükümlerine göre gözden geçirmeleri de zonınlu kılınmıştır. Yasa'nın
amacı, birinci madde de 'Enerji, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon,
ulaşım, toplu taşıma, imar gibi temel belediye hizmetlerinin birbiriyle
uyumlu ve bütünleştirici bir planlama içinde, yeterli ölçüde ve verimli bir
biçimde yerine getirilmesini sağlamak. ... ' olarak özetlenmiştir. Bu amacı
gerçekleştirilmek için, son genel nüfus sayım sonuçlanna göre, belediye
nüfusu 300 binden fazla olan Büyükşehirlerin çevresinde bulunan belediye
ve köylerin, bu yasada belirtilen esas ve usullere göre 31.12.1982 tarihine
kadar büyükşehir belediyelerine bağlanabilmelerine olanak verilmiştir.
Yasa'da Büyükşehir çevresi, Büyükşehir belediyesi tarafından, hizmetlerin
kolay ve ucuz bir şekilde götürülebileceği, kentin son binalanndan itibaren
dışa doğru 2.5-3 km uzağındaki mesafe olarak tanımlanmıştır (Milli
Güvenlik Konseyi, 1981: 2). Belediyeleri, büyük belediyelere bağlama
yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilmiştir. Yasa, nüfus, yerleşim biçimi ve
birimler arasındaki uzaklık dikkate alınarak, birden çok sayıda köyün bir
mahalle yada 'belediye şubesi' olarak büyük belediyelere
bağlanabileceklerini de hükme bağlamıştır," Büyükşehir Belediyelerinin
Kurulması 'na ilişkin yasa çıkanlırken, önceki bu düzenlemeler esas
alınmıştır. 'Büyükkent', 'ilçe belediyeleri'ne' bölünerek kendi içinde yeni
bir hiyerarşik yapı oluşturulmuştur.

1983 Genel Seçimlerden sonra çıkanlan yerel seçimlere ilişkin
18.01.1984 tarih ve 2972 sayılı 'Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıklan
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki' yasa ile; sınırlan içinde birden çok
ilçe bulunan belediyelerde, birer Büyükşehir belediye meclisi, ilçelerde ise
birer ilçe belediye meclisi kurulması, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri için
ayn ayn belediye başkanlan seçilmesi öngörülmüştür (Tokman, 1988;209).
Mahalli İdareler Seçimi Hakkındaki Yasa (18.11.1984/2972), Büyükşehir
Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname
(23.03.1984/195) ve buna bağlı olarak çıkanlan 3030 sayılı yasa bu

7 Katılmalarla yeni bir biçim alan belediyelerin sınırları, belediye meclisi kararı, yönetim
kurulunun uygun görmesi ve İçişleri bakanlığının onayı üzerine kesinleşmektedir (Keleş,
1994: 192).
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dönemde metropoliten yönetim sisteminin temel, düzenleyici kurallannı
getirmiştir (Erdumlu, 1993; 50).

Büyükşehirde yerel kamu hizmetleri, bu düzenlemeler sonucunda
ikiye ayrılmıştır. Bunlardan bir bölümünün Büyükşehir belediyelerince, bir
bölümünün ise, ilçe belediyelerince yerine getirilmesi öngörülmüştür.
Büyükşehir belediyelerinin görevleri, üst düzeyde ele alınması gereken işler
olarak tanımlanmıştır. Büyükşehir belediyelerinin görevleri; yerel hizmetler
için finansman sağlamak, büyükşehirlerin imar planlannı hazırlamak,
onaylamak ve uygulamak, yolların yapım, bakım ve onanmını
gerçekleştirmek, çevreyi korumak, parklar ve dinlenme yerleri yapmak, kent
içi taşımacılık, su, kanalizasyon, ısıtma, yangın söndürme hizmetlerini
yerine getirmek, toptancı halleri kurmak ve işletmek olarak tanımlanmıştır.

Öte yandan ilçe belediyelerine, Belediye Yasası 'nda belediye görevi
olarak yer aldığı halde Büyükşehir belediyelerine verilmemiş görevler
bırakılmıştır. Bununla birlikte, ilçe belediyelerinin, yeşil alanlar, bahçeler,
parklar yapmak, toplumsal kültürel hizmetleri sağlamak, toptancı halleri ve
mezbahalar yaptırmak gibi görevleri de, Büyükşehir belediyeleri yanında
yerine getirebilecekleri hükme bağlanmıştır (Keleş, 1993; 132). Büyükşehir
belediyelerinin, görevlerini yerine getirirken, sınırlan içindeki ilçe
belediyeleri arasında bir denge gözetmek zorunda olduklan da hükme
bağlanmıştır. Büyükşehir alanı içinde ilçe belediyeleri arasında hizmetler ve
yatınmlar yönünden bütünlük sağlamak üzere, büyükşehir belediye
başkanının başkanlığında iki de eşgüdüm kurulması öngörülmüştür.
Bunlardan birincisi, 'Altyapı Koordinasyon Merkezi'; ikincisi ise, 'Ulaşım
Koordinasyon Merkezi' olarak adlandınlmıştır.

5.4 Bugünkü (2004 Sonrası) Metropoliten Yönetim Sistemi

2000'li yıllarda Türk kamu yönetim sistemi ciddi bir yapılanma
sürecine girmiştir. Kamu yönetiminde meydana gelen gelişmeler, yerinden
yönetim sisteminin dolayısıyla kamu yönetiminin aynlmaz bir parçası olarak
büyükşehir belediye yönetiminde değişimi, büyükşehir belediyesi yönetim
yapısının yeniden yapılandınlmasını zorunlu kılmıştır. 10.07.2004 tarihinde
çıkanlan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasası ile büyükşehir
belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluk alanlan yeniden tanımlanmıştır.

5216 sayılı Yasa'da büyükşehir belediyesi; en az üç ilçe veya ilk
kademe belediyesinin bulunduğu, bu belediyeler arasında koordinasyonu
sağlayan; kanunlarda verilen görev ve sorumluluklan yerine getiren; idari ve
mali özerkliğe sahip ve karar organlan seçimle işbaşına gelen kamu tüzel
kişileri' olarak tanımlanmıştır 8

8 Tanımda geçen idari ve mali özerklik kavramı sınırsız bir özerkliği kapsamamaktadır.
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(http://www.belgenet.comlyasa/k.5216.html). 5216 sayılı Yasa'da
büyükşehir belediyesi uygulamasına tabi alanlardaki yerel müşterek
hizmetlerin, iki düzeyli bir örgütlenme yapısı içerisinde yerine getirilmesi
öngörülmüştür. Ancak büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinden
oluşan iki düzeyli büyük kent yönetiminin yanında su, kanalizasyon ve
ulaşım hizmetleri gibi alanlarda kurulan ve büyükşehir belediyesinin bağlı
kuruluşu olan özel nitelikli örgütler de bu hizmet yapısının diğer kısmını
oluşturmuştur. Yasada görev bölüşümünde ilçe veya ilk kademe belediye
sınırlan içinde yapılabilen veya etkileri bu belediyelerin sınırlannı aşmayan
yerel müşterek görev ve hizmetlerin ilçe ve ilk kademe belediyelerince
yerine getirilmesi esası benimsenmiştir. Büyükşehir çapında planlama ve
koordinasyon gerektiren veya yerel bakımdan büyükşehir tarafından
yapılması gereken görev ve hizmetlerin büyükşehir belediyesince yapılması
öngörülmüştür. Aynca ilçe veya ilk kademe belediyelerince de yapılabilecek
ancak uygulamada uzlaşmazlıklara yol açacak olan hizmetlerin de
büyükşehir belediyesi tarafında yerine getirilmesi hükme bağlanmıştır.

Yasa ile, Büyükşehir belediyelerine 3030 sayılı Yasa ile verilen görev
ve yetkilere ilave olarak;

• Nazım imar planlannın yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl
içinde uygulama imar planı ve parselasyon planlannı yapmayan
ilçe ve ilk kademe belediyelerinin yerine bu planlan yapmak
veya yaptırmak,

• Yasalarla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerle
ilgili her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak,

• Coğrafi ve kent bilgi sistemini kurmak,
• Sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için binalar yapmak ve bu

hizmetlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlannın binalarını
onarmak ve malzeme desteği sağlamak,

• Kültür ve tabiat varlıklannı korumak, bakım ve onanmını
yapmak, onanmı mümkün olmayanlan aslına uygun olarak
yeniden yapmak,

• Özel hal ve mezbaha açılmasına izin vermek,
• Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, gibi yeni görev ve yetkiler de

verilmiştir (http://www.belgenet.comlyasa/k.5216.html).
Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 3030 sayılı Yasada sayılan

görevleri artınImış, bu merkeze trafik hizmetlerini planlama, taksi durağı ve
araç park yerlerini belirleme gibi yeni yetki ve görevler verilmiştir. Yeni
yasa idari işlem ile Büyükşehir sınırlannın genişletilmesini öngörülmüştür.
Büyükşehir belediyelerinde imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, plan ve
bütçe, eğitim, kültür, gençlik, spor ve ulaşım komisyonunun kurulması
zorunlu hale getirilmiştir. Yeni yasal düzenleme ile ihtiyaçlara göre
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değişebilen esnek bir teşkilatlanma yapısı öngörülmüştür. Teşkilatın
kurulmasında İçişlerinin Bakanlığı 'nın onayı sisteminden vazgeçilmiştir. 9

5216 sayılı Yasa ile, büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediye
bütçelerinin kesinleşmesinde öngörülen ve en önemli vesayet
uygulamalanndan biri niteliğindeki bütçelerin vali tarafından onaylanması
sistemine son verilmiştir. LO

Yasa ile getirilen bir diğer önemli değişiklik hizmetlerin yürütümü ile
ilgili olarak büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında çıkacak
ihtilaflann çözümü konusunda, yönlendirici ve düzenleyici kararlar alma
yetkisinin büyükşehir belediye meclisine verilmiş olmasıdır
(http://www.belgenet.comlyasa/k.S216.html).

5.5 Mevcut Metropoliten Yönetim Sistemindeki Problem Alanları

Son yasal düzenlemelerde metropoliten yönetimlerin görev, yetki ve
sorumluluk alanlan genişletilmiştir. Ancak metropoliten alanlarda
metropoliten yönetimlere yeni, görev, yetki ve sorumluluğun devredilmesi
desantralizasyonun temel girdileri açısından önemli bir gelişme olmasına
karşın kendi içerisinde bir çok sorunsalı da içermektedir. Bu sorunlan
aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

• Yeni yasayla birlikte metropoliten alan bütünü içerisinde ilçe ve alt
kademe belediyeleri sayısının artması hizmetlerin sunumu, planlama
ve yönetimde eşgüdüm ve koordinasyon sorunlannı da beraberinde
getirecektir.

• Yeni yasal düzenlemelerde karar alma süreçlerinde halk katılımının
etkin rol alacağı mekanizmalar öngörülmemiştir.

• Büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkileri artırılmış ancak mali
imkanlan hususunda herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir.

• İlçe ve ilk kademe belediyelerinin Büyükşehir belediyesi 'nin katı
idari vesayeti altında bulunması yerinden yönetim ilkesi ile
çelişmektedir.

• Büyükşehir belediyelerinin cari harcamalar için borçlanabilmelerine
olanak tanınması, kamu finansman dengeleri açısından sorun
oluşturabilecek niteliktedir.

9 Birimlerin kurulması, kaldırılması veya başka bir birim ile birleştirilmesi, Belediyeler
Yasasındaki hükme istinaden, büyükşehir belediye meclisinin yetkisine bırakılarak ihtiyaç
ve hizmetlere göre sürekli gelişen ve değişen bir teşkilat yapısının oluşması
sağlanmaktadır.

ıo Büyükşehir belediye bütçesinin doğrudan, ilçe ve ilk kademe belediye bütçelerinin ise,
yatırım ve hizmetlerde bütünlüğü sağlayacak şekilde aynen veya tadilen büyükşehir
belediye meclisince kabul edilmesi öngörülmüştür.
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6.S0DUÇ

Tarihsel süreçte metropoliten yönetimlerin kurulması çalışmalannda
merkezi yönetimin metropoliten alan yönetiminde yetki ve sorumluluk
alanları geniş tutulmaya çalışılmıştır. 1984 yılına kadar metropoliten
alanlarda, yerleşme, değer ve kaynaklann korunması, alan kullanımı ve
bölgesel-kentsel altyapıya ilişkin plan kararlannın alınmasında ve alınan
kararlar doğrultusunda gelişmenin yönlendirilerek denetlenmesinde merkezi
yönetim etkili olmuştur. Ancak süreç içerisinde metropoliten alan
yönetiminde merkezi yönetim yetki ve sorumluluğu ağırlıklı olarak yerel
yönetim birimlerine aktarmıştır.

Metropoliten alan ölçeğinde hizmetlerin etkin ve verimli biçimde
verilmesi ve katılımın sağlanabilmesi için 1984 sonrasında metropoliten
alanlarda iki kademeli bir yönetim biçimi tercih edilmiştir. Bu yapı 2004
yılında çıkanlan 5216 sayılı yasa ile devam ettirilmiştir..

5216 sayılı yasa ile büyükşehir yönetimleri yeniden yapılandınlmıştır.
Temelde bu değişim desantralizasyon kavramına dayanmaktadır. Büyükşehir
belediye yönetim sisteminin yeniden yapılandınlması sürecinde etkinlik,
saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık temel amaçlar olarak
belirlenmiştir. Metropoliten alanlarda yaşanan sorunların çözümünde yerel
yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklann arttınlması desantralizasyonun
temel getirileri bağlamında önemli bir gelişme olmakla birlikte
desantralizasyonun dezavantajlan bağlamında bir çok sorunsalı da
içermektedir. Bu sorunların çözümü ise aşağıda yer alan açılımlan zorunlu
kılmaktadır.

Büyükşehir yönetimlerin üstlendikleri görev ve sorumluluklan yerine
getirebilmeli için gerekli kapasite ve donanıma sahip olmaları, yönetsel
verimlilik kavramı bağlamında kurumsal yapılarını oluşturmalan, şeffaflık,
hesap verebilirlik, katılım ilkelerini benimserneleri gereklidir. Katılım çok
boyutlu olarak düşünülmeli, hem yönetime hem de büyükşehir belediyeleri
faaliyetlerine dair gerekli bilgilere erişimi de kapsamalıdır. Büyükşehir
Belediyesinin üstlendiği hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yerine
getirebilmesi için performans denetimi ve yönetimini sağlayacak biçimde
yönetim yapısı içerisinde yeniden yapılanması gerekir. Bu yapılanmanın
belediye sınırlarının üzerinde çoklu katılımı gerektiren, ilişkiler ağı
çerçevesinde bölge, ülke ve uluslararası düzeyde metropoliten yönetişim
kavramı bağlamında ele alınması zorunludur.
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ELEKTRONİK CÖNK KAVRAMı VE TÜRK
HALKBİLİMİ'NİN DEGERİ BİLİNMEYEN KAYNAKLARI

M Mete TAŞLIOVA

Özet
Aşıklık geleneğinde, teknolojik gelişmelerle birlikte geniş

kitlelere hitap etmenin bir yolu da kaset yapmak olarak ortaya
çıkmaktadır. İlk örneklerinden bu güne kadar çok çeşitli
özellikler içeren kasetlerde büyük bir zenginlik vardır. Bu
kasetler günümüzde de yapılmaktadır ve popüler olduğu
dönemde, yapımcı fırmalar için olduğu kadar, aşıklar ve hedef
kitle için de önem taşımaktadır. İçerik olarak cönklerin
yüklendiği işlevlerin barındıran bu yapırnlar cönklerden farklı
olarak aşık ezgilerini barındırmasıyla da önem taşımaktadır.

Anahtar kelimeler: aşık kasetleri, sözel şiir, cönk,
elektronik cönk

The Concept of Electronical Conk and The
Unappreciated Sources of Turkish Folklore

Abstract
In minstrel tradition, one of the ways of speaking to

audi ence has been making a cassette. There is a big richness in
those cassettes having very various specialties from their
earlier examples to today. Those cassettes have been also
produced today, and theyare important for the production
firms as the minstrels, and the audiences İn the ir popular times.
Those productions, which contain the same content of conks,
are also of important different from conks as they have the
melodies of minstrel.

Key words: minstrel cassettes, oral poetry, conk,
electronic conk

Giriş
Bu çalışmada, cönkler ile aşık tarzı şiir ve hikaye geleneğinin,

elektronik kayıt ortamında oluşturulmuş, özelde teyp kasetleri, genelde ise,
kaydedilmiş malzeme halindeki külliyatın niteliği, çeşitleri <tür> ve işlevleri
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üzerinde durulacaktır. Türk Halkbilimi'nin değeri ve içerdiği zenginliği
henüz keşfedilmemiş olan, elektronik kayıt altında bulunan malzemeye
<elektronik cönk'> dair açıklamaya geçmeden önce, cönk hakkında bilgi
vermek yararlı olacaktır.

Cönk: Kaynağı, İçeriği ve Kullanım Alanı
Eski kütüphanelerimizde veya şahısların ellerinde baba yadigarı, çoğu

zaman anonim, el yazması birtakım kitaplar vardır. Bu kitaplar şekil
bakımından birer defterden başka bir şey değildir. Bunların alttan yukarıya,
uzunlamasına açılanlarına "cönk", sağdan sola, soldan sağa, bugünkü
eserlerde olduğu gibi tertip edilenlerine "mecmüa" adı verilir. (Elçin 1997:
11; Türkçe Sözlük 2005: 374-375). Cönk kelimesi gerek gemi anlamıyla
gerekse mecmua ve diğer anlamlarıyla XV. yüzyıldan beri Türkçe 'nin çeşitli
lehçelerinde kullanılmıştır (İslam Ansiklopedisi 1993: 73).

Cönklerin ilk kaynağı sözlüdür. Cönklere geçen şiirler sözlü yoldan
gelmedir. Bu yönüyle cönk1er, anonim eserler olarak da kabul edilmektedir
(Dizdaroğlu 1978a: 8213; İslam Ansiklopedisi 1993: 74; Yıldırım 2003:
150-151). "Cönkler; ı.Yalnız halk şairlerinin şiirlerini ve destanlarını bir
araya getiren toplamalardan ibaret değildir. 2.Bunlarda yalnız aşıkların değil,
klasik Türk edebiyatı şairlerinin manzumeleri de bulunmaktadır. Hatta kimi
cönklerde yalnızca Divan şairlerinin şiirleri toplanmıştır. Cönk1ere, bunların
şekline bakarak, kimi kez Dana Dili dendiğini biliyoruz. Bu adın Farsça'dan
geldiğini göstermeye çalışan kimselere de, az da olsa, rastlanınaktadır. Halk
arasında cönklerin şekline göre Sığır Dili olarak adlandırıldığını
bilmekteyiz." (Gökyay 1984: 112-113, 117; Sakaoğlu 1985: 219).

"Halk, gezici halk şairlerinin uğraklarında söyledikleri türküleri,
koşmaları, destanları, fıkraları, hatta hikayeleri. çok kez aklında tutabildiği
kadarıyla, eksik, ya da yanlış, kağıda geçirmiş; maniler, bilmecelerle
doldurmuş; kendi hayatıyla ilgili ve kendince gerekli birtakım hastalıkların,
türlü yollardan tedavilerini, reçeteleri, duaları, büyüleri, tılsımları, özel
hayatına ait notları ve daha nice benzerlerini ve benzemezlerini bu kağıtlara
yazmıştır. Böylece sayısız ve birbirlerinden çok farklı cönkler meydana
gelmiştir." (Gökyay 1984: 117) "Cönk düzenleyen kişi, ilgili saz şairinin
yaşadığı zamanda bu düzenleme işini yapmışsa daha az değişikliğe uğramış
şiirleri yazıya aktarmış demektir. Ancak, cönk, saz şairinin yaşadığı çağdan
sonraki yüzyıllarda düzenlenmişse, ister istemez, daha çok değişikliklere
uğramış biçimi yazıya geçirilmiştir. Bu bakımdan, sözlü gelenekten gelen

Ele alacağımız "Elektronik Cönk" yaklaşımı Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu'na aıttır.
Kendisine, çalışmamın çerçevesini oluşturmadaki yardımlan için teşekkür ediyorum.
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metinle cönklere yansıyan metin arasında, güvendiricilik açısından bir
yeğleme yapılamaz." (Dizdaroğlu 1978a: 8213). Hikmet Dizdaroğlu ayrıca
(1978a: 8214; 1978b: 8234), cönklerin, yazılı kaynak olmalarına rağmen,
içerdikleri parçalar itibariyle özgün ve çok sağlam metinler olamayabileceği
üzerinde durmaktadır.

Cönklerin yukanda da anlatıldığı gibi, tek elden çıkmadıklan
meydandadır. Aynı sayfada yazıların ve kimilerinin altındaki adlann başka
başka oluşlan bunu göstermektedir. Bazı cönkleri dolduran parçaların, imla
bakımından da çok değişik olması buna başka bir tanıktır. Ayrıca bunlann,
ilk sahibinden sonra, kim bilir kaç el değiştirdiği de ilk bakışta
anlaşılmaktadır. Ayrı yüzyıllarda yetişmiş şairlerin parçalanna rastlanması
da bunun başka bir örneğidir (Gökyay 1984: 119; Sakaoğlu 1985: 220).

Cönklerin çoğunda yaprak veya sayfa numarası yoktur. Cönklerin
enleri ve boylan hiçbir zaman birbirini tutmamaktadır. Bunlann kimi sığır
dili biçiminde, kimileri ise bildiğimiz defterlere benzemektedir. Meşin ciltli
olanlar olduğu gibi ciltsiz olanlar daha çoktur. Bunlann çoğu da
yıpranmıştır. Sayfalann bir bölüğü dağınık, kopuk, yırtık, kimisi birbirine
yapışık olduğu için okunmaz haldedir. Yapraklan çoğu kez
numaralanmamıştır; birtakımlannın yapraklan düzensizce ciltlenmiş,
karmakanşıktır. (Elçin 1997: 11; Gökyay 1984: 120-121).
"Kütüphanelerimizde ve anlayışsız ellerde boynu bükük, tedkikçiler
bekleyen bu deftercikler'; ancak nitelikli bir incelemeye tabi tutulmamıştır.
ciltleri, kağıtlan, yazıları (hat) ve bu yazılar için kullanılan boyalarla, nadir
de olsa minyatürleri ile yalnız plastik ve tezyini sanatlar bakımından değil,
muhtevalan ile yazıldıklan devirlerin bilgilerini, edebiyat ve sanat
anlayışlannı, tefekkür tarzlarını aksettirmek itibariyle de manalı eserlerdir.
Cönkler, mecmüalara nispetle Türk halk kültürü bakımından daha büyük
ehemmiyet taşırlar. Bunlar şifahi ananede, yazıya geçmemiş kültürümüzün
belli-belirsiz ve fakat bazen sağlam kilometre taşlan, kırk ambar kitaplandır.
Matbaanın memleketimize gelişinden evvel ve sonra aşıklar, meddahlar,
askerler, ağalar, mollalar, katipler. .. gibi meraklılar tarafından kaleme alınan
cönklerde bütün halk edebiyatı ve folklor mahsulleri karşımıza çıkar;
Destanlar, koşmalar, ağıtlar, türküler, atalar sözü, maniler, fıkralar,
masallar. .. akla gelen ilk eserlerdir." (Elçin 1997: 11).

2 Elektronik cönkler de, bu yönüyle sahipsiz ve kıymeti bilinmeyen durumdadır. Dağınık
şekilde ve herkesin evinde de bulunabilen bu elektronik hazineler, kimi zaman "hatıralan
yad etme" babından izlenmekte veya dinlenmektedir.
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Elektronik İcra Ortamı ve Elektronik Cönkler
Günümüze kadar yapılmış çalışmalarda; geleneğin nazım ve nesir

unsurlannın incelenmesinde, yazılı kaynaklardan olduğu kadar, sözlü
kaynaklardan yararlanılmış olup, edinilebilen-ulaşılabilen malzeme
toparlamış, bir kısmı ise çözümleme.' çalışmalan halinde düzenlenmiştir.

Modern teknoloji folklor alanındaki iletişim süreçlerini hızlandırmakta
ve genişletmektedir. Bağlam"ı oluşturan unsurların dışında; iletişimin bir
"araç"a bağlı olarak gerçekleştiği ve zamana dayalı olarak çeşitlenebilen
elektronik-dijital aletlerin var1ığıyla gerçekleşen icra zeminine "elektronik
kültür ortamı" adı verilmektedir. Ülkemizde, 1900'lü yılların başında
gramofonun tanınmasıyla bildiğimiz ve radyo, plak, pikap ve teyp gibi
elektronik kültür ortamlannda, aşık tarzı verimlerin yer alması ancak takip
eden yıllarda söz konusu olabilmiştir (Çobanoğlu 2000d; Özarslan 2001;
Srnidchens 2000: 84). İcracı ile dinleyicinin etkileşiminin, orantısının,
dinleyiciye yüklendiği bu yeni iletim-aktanm bütünlüğünde, "beğeni"
yegane belirleyici unsurdur. Dinleyici, bir ücret karşılığı aldığı kaseti,
istediği zaman ve hatta istediği kısımlannı dinlemek tercihi ile bu iletirnde
baş rol de yer almaktadır.

Walter J. Ong (1995: 99), "yazı, matbaa ve bilgisayar, sozun
büründüğü teknoloji çeşitlerinden başka bir şey değildir. Söze teknoloji
girdikten sonra, yeni teknolojinin sonuçlannı en iyi şekilde eleştirmek, arıcak
mevcut en ileri teknoloji araçlanndan yararlanmakla mümkün olmuştur."
diyerek, teknolojinin, sözlü kültür unsurlannın, kayıt altına alınması ile
sadece "donmuş-statik" niteliği ile olumsuzlaştınlamayacağının altını
çizmektedir.

"Elektronik kültür ortamının aşığı, dinleyicisinin kendisini yüz yüze
bir ilişki içinde tanımadığı bir kişidir. Elektronik kültür ortamında aşık,
dinleyicisinin çoğu zaman posterinden veya kasetinin kapağına basılan
resminden plağa, kasete veya başka bir elektronik malzemeye kaydedilmiş
icrasıyla karşısındadır. Burada aşık tamamen aradan çekilmiş ve dinleyiciyi
icrasıyla aşık ticari bir ilişki bağlamında baş başa bırakmıştır. Elektronik

Bu "çözümleme" çalışmalannda, özellikle hikayecililc geleneğine dair; kimi zaman
"genel" bazı tespitlerle abartılı sonuçlara varıldı ğı görülmüştür. Varlığı yüzyıllık derinlik
taşıyan kaynaklar için yazılı materyal ön planda olurken, yaşayan aşık icracılar ele
alınırken de, sınırlı zamanlarda yapılan derleme çalışmaları yegane kaynak kabul
edilmiştir. Bu noktada, aşıkların kasetleri ve son zamanlarda CD'leri, sadece, birer "örnek
unsur" olmanın ötesinde, anlam taşımamıştır. Zira, kasetlerde yer alan nazım kısımları
aşıktan farklı şekilde tespit edilmiş veya yine kasetlerde yer alan hikaye metin parçalan
da, aşığın repertuarının içinde olduğu için, ayrıca kasetlerin çözümlemesi üzerinde
durulmamıştır.
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kültür ortamı bağlama ile icra edilen ezgi ve aşığın sesiyle kaydedilen sözler
açısından yazılı kültür ortamına nazaran sözlü kültür ortamına daha yalan
gibi gözükmektedir." (Çobanoğlu 1999: 249).

Dursun Yıldınm (2000: 35), sözlü ve yazılı kültür yaratıcılık ortamı
verimlerinin kurumlan, düzenleri ve yapılan ile olduğu kadar, ortaya
koyduklan ürünlerle de sürekli bir etkileşim içinde toplum hayatında yer
aldıklannın altını çizmektedir. Bu etkileşimle birlikte Dursun Yıldınm'ın
ortaya koyduğu "metin" kavramı, iki icra ortamına bağlı olarak yaratılan
kültürün, elektronik icra ile birlikte "toplum üyelerine kendini anlatır bir
bitmişlik, tamamlanmışlık içinde bulunması" noktasında anlam
kazanmaktadır. Türk Halkbilimi çalışmalannda, ilgili materyalin
çerçevesinin çizilebilmesi ve kaynak metinler haline getirilebilmesi için,
Dursun Yıldınm tarafından oluşturulan "metin" tanımı şöyledir:

"Toplum düzeni, yönetim yapılan, kurunlar, toplum ve birey
ilişkileri, görgü <adab ve erkan>, bilim, tefekkür, edebiyat, mimarı,
musiki, resim, yontu, iktisat, askerlik, tanm ve hayvancılık,
zenaatler, askerlik, ulaşım ve iletişim ağlan gibi alanlar hep bu
'metin'lerden oluşur ve hayatımızın akışına yön verir. Toplumlarm
gelişmişlik düzeyi bu 'metin'lerin yardımı ile açıklanmaya çalışılır.
Bu bağlamda, bir şiir, bir hikaye, bir ezgi, bir türkü kendi başına bir
'metin' olduğu gibi, bir saray, bir han, bir camia, bir ev, bir tekke,
bir resim, bir köprü, bir tüfek, bir kılıç, bir sofra, bir yemek, bir
oyun, bir dans da bir 'metin'dir. Böyle olunca, onlann her birini
'söz' olmadan, görüp, düşünüp, duyup, etkilenip, anlayıp
yaratamayız. Yarattığımızı söze dökmeden ifade etmemiz, onu
anlaşılır duruma getirmemiz mümkün değildir. Bunu söze
döktüğümüzde de, ürünün/nesnenin kendini anlatacak 'metin'i
oluşmuş olur." (Yıldınm 2000: 37).

"İnsanlar ritüelleri, isimleri, şarkılan, hikayeleri. becerileri
hatırlıyorlar, fakat nihai otoriteyi ve geleceğe aktarılma teminatını belgeler
oluşturuyor." demektedir Paul Thompson (1999: 23). Yazılı kültür ortamı
cönklerinin, değişmez statik yapısına rağmen, kayıt altına alınmışlığının
değeri elbette ki önem taşımaktadır. Elektronik kültür cönkleri olan kasetler
de, hem yazılı kültürün "kayıt altına alınmışlık" hem de sözlü kültürdeki
iletişimi canlandırma niteliği ile önem taşımaktadır. Görsel boyutu da başlı
başına bir alan olan bu "sözel hafıza" niteliğinde olan cönk-kasetler, birçok
alt başlık altında ele alınabilecek kadar işlevsel bir genişliğe sahiptir.
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Bu çalışma çerçevesinde elektronik kayıt altında bulunan mevcut
halkbilimsel hazineyi, incelerneyi kolaylaştırması ve ulaşılabilirliği dikkate
alınarak, genel hatlanyla birkaç başlık altında ele almak mümkündür.
çalışmamızda, başlıklan, oluşturulma <hazırlanış biçimi> bakımından,
"Amatör Kayıtlar" ve "Profesyonel Kayıtlar" altında iki ana grupta ele
alacağız.

Amatör Kayıtlar <ses ve görüntü kayıtları>
l.Düğün, Nişan, Sünnet
2.Doğum günleri
3.Asker uğurlama ve karşılama
4.Hacca uğurlama ve Hacı karşılama
S.Gurbete akraba/arkadaş gönderme ve karşılama
6.Ev toplantılannda, gelen misafırlerle yapılan kayıtlar
7.Gezi yerlerinde yapılan kayıtlar
8.Amatör derleme kasetleri
9.Sesi güzelolan birine söyletilen türkülerin kaydedildiği kasetler
lO.Sözel ürünleri anlatabilme yeteneği olanların icralannda yapılan

kayıtlar
1l.Yöreden bir aşığın misafir edildiğinde, ev icrasında yapılan kayıtlar
l2.Takvime bağlı günlerde yapılan faaliyetlerin amatör kayıtlan

Bu maddeler, ulaşılabilecek malzemeyle birlikte, çok daha farklı alt
başlıklar altında çoğaltılabilir.

.
Profesyonel kayıtlar <ses ve kamera kayıtlan>, yapı itibariyle, amatör

kayıtlardan farklı niteliktedir. Bu tür kayıtların bir kısmı, yapı olarak stüdyo
ortamlannda hazırlanmış bir vaziyettedir. Plaklardan başlayarak, tekerlek
bant, teyp kaseti, video kaseti, kamera kasetleri ve son yıllarda CD'ye kadar
uzanan yelpazede söz konusudur. Stüdyo kayıtlan da birkaç başlık altında
ele alınmak durumundadır:

l.Televizyon canlı yayın stüdyo kayıtlan
2.Televizyon banttan yayın stüdyo kayıtlan
3.Radyo canlı yayın stüdyo kayıtlan
4.Radyo banttan yayın stüdyo kayıtlan
S.Dış mekan canlı yayın kayıtlan
6.Dış mekan battan yayın kayıtlan

Elektronik kayıt araçlanndan, televizyon kayıtlan, var olan folklorik
ürünleri, kimi zaman olduğu gibi kaydedip ve tespit altına alırken, kimi
zaman da bundan çok daha farklı bir yöntem kullanmaktadır. Kendi tekniğini
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ve üslübunu da oluşturrrıuş olan görüntüyü ve sesi aynı anda aktaran bu
teknolojik yapı, hitap ettiği kitleye göre, bir nevi "kendi öyküleme/anlatma
tekniği" (Künüçen 200 ı: 296) ile vermektedir.

Bu tür kayıtların bulunabileceği yerler' de ilk elden ulaşılabilecek
durumda olması itibariyle önem taşımaktadır. Profesyonel kayıtlarda,
malzeme itibariyle en büyük külliyatı banndıran yerlerin başında TRT
kurumu gelmektedir. Özellikle belgesel yapımlan, bürosu bulunan illerde
yapılan derleme kayıtlan ve stüdyo kayıtIan ile TRT bu konuda lider
konumundadır. Bunun yanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı da, sesli ve
görüntülü arşivi ile Türkiye çapında sahip olduğu malzeme itibariyle büyük
bir önem taşımaktadır. Halk Evleri ve Halk Eğitim Merkezlerinin
ulaşılabilecek malzemeleri ile amatör vakıf, dernek ve kuruluşlarla birlikte,
üniversiteler başka bir kaynak konumundadır. Akademik boyuttaki derleme
ve arşiv çalışmalannın yanında, öğrencilerin topladığı ses ve görüntü
kayıtIan da ayn bir külliyat teşkil etmektedir. Özel televizyon ve radyoların
(her ne kadar Türkiye'de henüz bu bilincin yerleşmemiş olmasına rağmen)
arşivlerinde bulunabilecek malzeme, çalışmalara konu olabilecek nitelikte
olabilir. Plak döneminden başlayarak günümüze kadar piyasaya çıkmış veya
kayıtIan yapıldığı halde seri üretime girmemiş ürünleri içeren plak, kaset ve
CD'lerin bulunabileceği, yapımcı firmaların arşivleri de başlı başına bir
alandır. Üzerinde durulması gereken ve önemli bir kısmı yayımlanmamış
olan bir başka kaynak da yurt dışındaki üniversitelerin arşivleridir. Almanya,
İngiltere, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri bu konuda başvurulabilecek
ülkelerin önde gelenlerindendir. Bu materyalin kullanıma sunulma biçiminin
güzel bir örneğini Texas Üniversitesi ortaya koymuştur. "Uysal-Walker
Arehive of Turkish Oral Narrative" (U-W-ATON) bünyesinde bulunan ve
Anadolu coğrafyasından derlenmiş malzeme,
http://aton.swco.ttu.edu.oykuler.asp adresinde kullanıma sunulmuştur.

Elimizdeki mevcut malzeme itibariyle en zengin kaynak durumunda
olan, ses kasetleri de başlı başına inceleme alanıdır. Tamamı stüdyo
ortamında hazırlanmış bu kasetler, aşıklann hazırladıklan <doldurduklan>
ve içeriğinde; deyiş, türkü, mani, hikaye, atalar sözü gibi sözlü ürünlerin
bulunduğu elektronik cönklerdir. Bu kasetleri, genel yapısını göz önünde
tutarak aşağıdaki maddeler içinde tasnif etmek mümkündür:

ı.Destan kasetleri
2.Deyiş-türkü kasetleri
3.Atışma kasetleri
4.Hikaye <hikayeli türkü> kasetleri (hikayenin bir kısmı veya bir

türkünün hikayesi)
S.Sipariş kasetler
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İ.Destan Kasetleri
Yazılı kültür ortamında, destan satıcılığı yapan aşıklar, teknoloji ile,

bu destancılığı kasetlere taşımışlardır. Kars yöresinde de örnekleri görülen
destan satıcılığı, kasetlerde başlıca; deprem, diğer doğal afetler,
kahramanlık, nazım halinde düzenlenmiş kaçak hikayeleri. sosyalolgular ve
harp gibi konular etrafında şekillenmiştir. Destan kasetlerinde, özellikle bir
konuyu temel alan parçalar yer almaktadır. Kasete okunan destanların
uzunluğuna göre değişebilen sayı, uzun destanlarda 2 veya 4 ayrı destan;
kısa olanlarda ise 6 veya 7 destana kadar artabilmektedir. Dörtlük sayısı da
değişebilmektedir.

Destan kasetlerinde, genel yapının yanı sıra, ustamalı veya aşığın
kendisine ait diğer nazım türlerinden de örnekler yer alabilmektedir. Aşık
Sım Deniz'in "Şemşekoğlu'na Ağıt" isimli kaseti", bu başlık için örnek
teşkil etmektedir. Bu tür kasetlerde, yazılı metni on kıtadan fazla olan destan
metinleri kısaltılarak okunmaktadır. Kasete adını veren, Aşık Sabri
Şimşekoğlu 'nun ölümü için söylenen ağıt şöyledir:

Tarih bin dokuz yüz doksan yılında
Öldü Şimşekoğlu, bağnm yaralı
Serhat Kars 'ta, Mezra yolunda
Göçtü kem talihim, garah of of

Ezizim başı getti
Gözümün yaşı getti
Hani göze görünür
Usdalar başı getti

Ecel kuşu baş ucunda dolandı
İnanma azizi m dünya yalandı
Bülbül sesli alem ona hayrandı
Mezara mı geldin derdi sunah

Ezizim ganı yana
Yarası ganıyana
Aşıklar gara geysin
O Sabri haniyana

4 Sım Deniz "Şimşekoğlu'na Ağıt", Pelin Kasetçilik. Yayın numarası olmayan kartonetin
iç yüzünde; yapımcı, stüdyo, prodüktör, tasarım ve uygulama bilgileri verilmiştir. Kasetin
A yüzünde: Ey Arifler. Yaylalara Göçülür, Bu Nasıl Talihtir, Gardaş, Bir Ekmek için,
Emrah. B yüzünde: Şimşekoğlu'na Ağıt, Aman Anam, Güzel Yurdumun, San Gömlek,
Ey Felek, Turnalar, Gariplik deyiş ve türküleri yer almaktadır.
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Kimi görse sohbet eder gülerdi
Merd olanı öz gardaşı bilerdi
Kibir bilmez idi gönül alardı
Men Aşık Sabri'yi bildim bileli

Ezizim izin galdı
Yeridin izin galdı
Özün geşdin dünyadan
Hatıra sazın galdı

Aşık Denizoğlu hayrandı sana
Epeyce dolaşdı sennen yan yana
Allah'dan rahmet gelsin gana gana
Bülbül yoksa bağda gülü harah

Ezizim can alacak
Azrail can alacak
Meydanı boş bırakdın
İndi kime kalacak

Bu başlık altında bir diğer örnek de Aşık Orhan Üstündağ'ın
"Çamoluk Yenice Köyüne Ağıt" isimli kasetidir'. Kasetin, B yüzünün
sonunda yer alan ağıt destan için, aşık şu açıklamayı yapmaktadır: "Değerli
dinliyenleriml Son zamanlarda çok acı trafik kazaları oluyor. Nice
kardeşlerimizi, nice analarımızı, nice bacılarımızı kaybettik. Ne olur fazla
sürat yapmasalar, kafaları biraz ayık sürseler hiç olmazsa Cenabı Mevla 'da
onlara yardım eder. İşde gine bir ağıt. Yıl, 2000 yılı, Haziran ayının
dôrdüydü. Giresun 'un Çamaluk ilçesinin Yenice köyündeki kardeşlerimiz.
İstanbul 'dan hazırlanırlar, memlekete köye gitmeğe. Bir de bir muhtarlık
seçimi vesile olur. Derler ya "Ölüm gelir cihana / Baş ağrısı bahana".
Efendim bunlar çekerler tam Ilgaz taraflarına yaklaşmakta olsunlar.
Karşıdan gelen otobüs ne yazık ki dikkatini kaybeder ve büyük bir feciaya
yol açar ve işte orada ne yazık ki 13 tene kardeşimizi kaybetmiştik.
Ölenlerimize rahmet, kalanlarımıza sağlık. Bu acıklı olayı, yine o köyden
Yeniceli köyünden olan kardeşimiz Mehmet Duras beyefendi getirdi bana.
Ve ordaki Necati kardeşimizin yazdıklarını ben yine kendi repertuarıma alıp
düzenledikten sonra bakalım bu kardeşlerimize nasıl seslenmişiz, nasıl
söylemişiz. Cenabı Allah böyle bir acı olaylar bizlere göstermesin değerli

Orhan Üstündağ, "Çarnoluk (Giresun) Yenice Köyüne Ağıt", Cihan Aksakal Müzik.
Yayın numarasının yer almadığı kartonetin iç yüzünde de aşığın ayakta bir fotoğrafı ve
yapımcı firma hakkında bilgiler vardır. Kartonetin iç yüzünde ayrıca söylenen parçalann
listesi verilmiştir. A yüzünde: Daha Arama, Ağlarırn, Kömür Gözlüm, Aşık Babış ile
Atışmalanınız. B yüzünde: AI Götür, Dünyada, Avrupa'nın Dramı, Neyin Fazla, Çamoluk
Köyüne Ağıt.
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dostlar. Ölen/ere rahmet ka/an/ara sağlık ve sabırlar. Bunu da
unutamıyorum ki, hele içlerinde bir Hüseyin Dayı diye birisi varmış ki, otuz
seneymiş, Avrupa 'dan gelmiş. İstanbul 'a ki ordan da gele köyünü göre ama
fe/ek goymadı. " Kasete adını veren destana başlamadan önce bu konuşmaya
yapan Orhan Üstündağ, konuşmasını bitirince 11'li hece ile oluşturduğu
nazım kısmına başlamaktadır:

İstanbul' dan bizler çıktık selamet
Bak ki başa gelecektir melanet
Ilgaz'a gelince koptu kıyamet
Bele bir acıyı duyan ağlasın

ilk dörtlüğü sazı ile ezgili söyleyen aşık, ikinci dörtlüğü ezgisiz şiir
şeklinde okumaktadır:

Acı haber her tarafta duyuldu
Yeniceli hepsi yola koyuldu
Cenazeler birer birer soyuldu
Böyle bir acıyı duyan ağlasın
(Analar hep yüreğini dağlasın)

Aşık, üçüncü dörtlüğü de ezgili söyledikten sonra, gerçekleşmesi
itibariyle de bir facia olan olay hakkında şu açıklamayı yapmaktadır: "Evet
değerli dostlar. Bir de arzuları şuydu ki, Pınarbaşı diye soğuk gözeler vardı.
Onları çok özlemiştiler. Ne yazık ki felek goymadı." Aşık bu açıklamadan
sonra, yine şiir şeklinde bir dörtlük okumaktadır. Tamamı 11 dörtlükten
oluşan bu destan, ezgili ve şiir biçiminde söylenmiştir.

2.Deyiş- Türkü Kasetleri
Yapı olarak, destan kasetleri ile benzerlik gösteren bu tarz kasetlerin

farkı, temel bir konu etrafında oluşturulmamış olmasıdır. Aşığın, sazı ve sesi
ile beğeni kitlesine ulaşmasının bir yolu olarak, her türden türkü ve deyişin
yer aldığı bu kasetlerin hazırl anı Ş biçimi de farklı bir yapı göstermektedir.
Diğer kaset türlerinde de olduğu gibi, aşıklann özellikle kendi
repertuanndan oluşan kasetler, deyiş-türkü kasetleridir. Bu türdeki
kasetlerden olan Rüstem Alyansoğlu'na ait kasetin" içeriği şöyledir: Girişte

6 İlk dönem kasetlerinden olup, kapakta aşığın ayakta bir resmi yer almaktadır. Seksenli
yıllarla beraber kantonetlerin renklenmesi durumu bu kasette görülmemektedir. Kasetin
arka kapak yüzünde, Harika Kasetçilik Sanayi e dair bilgiler verilmiştir. Yayın No: 159
olan kasetle yer alan deyiş-türkülerin sıralaması yapılmıştır. Ancak, kartonetle verilen
sıralama ile, kasette yer alan sıralama birbirini tutmamaktadır. A yüzü: Van depremine
ağıt, İstedim öpem yüzünden, Her türlü sefalet var Almanya'da, Pelerin, Nesine
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bir saz taksimi yapılmaktadır. "Van Depremine Ağıt" ile başlayan ilk ağıt
türkü, ı ı 'li hece ile 5 dörtlükten oluşmaktadır.

Bu nasıl acıdır bu nasıl yara
Bu acıyı duyan her can ağladı
Çok nişanlı gızlar giyindi gara
Bulunmaz derdine derman ağladı

Rüstem Alyansoğlu, deyiş-türküler arasında, herhangi bir açıklayıcı
arasöz kullanmamaktadır. Biten deyiş-türküyü ardından gelen, diğeri takip
etmektedir. Ancak, kasetin A yüzünde yer alan "Pelerin" deyişi için, aşık,
deyişin kaynağı olarak şu açıklamayı yapmaktadır: "Bizim Kars 'ın doğu
düğünleri çok muhteşem olur. Bir gün düğünden eve geldim. Evden, benden
3 kilo orlon ipi birden istediler, ben şaşırdım. Acaba 3 kilo orlon ipinden ne
çıkar. Ben bunu sorunca, işitmediğim bir moda, pelerin öreceklerini
söyleyince, ben zaten bunu biliyordum, çok zıddıma gidiyordu. Durun,
pelerini ben size şöyle tarif edeyim de, iplerini sonra alıp geleyim der,
bakalım burada ne söylüyoruz." Bu açıklamadan sonra 8'li hece ile 6
dörtlükten oluşan ve tekrarlan yer değiştirmekle beraber farklı mısralardan
oluşan deyişini söylemektedir.

Vay düşünme derin derin
Düşünsen artar kederin
Adın goymuşlar pelerin
Satanın da, alanın da
Ona para verenin de
Fabrikada örenin de
Ona tezgah kuranın da
Sonradan dokuyanın da

Giyenler aklın aldırmış
Giymeyen gama daldırmış
Yel atmış terse kaldırmış
Satanın da, alanın da
Ona para verenin de
Fabrikada örenin de
Tezgah üste kuranın da
Ona gözü düşenin de

güveneyim fani dünyanın, Bana devri dünya derler, İçimde yüzbin derdim var, Mahpup
yaralamış yaram var benim. B yüzü: Gelen ağlar giden ağlar, Gönül ne beklersin semti
gurbeti, Badı sabah, Gözü yaşlı bırakma, Dönelim dostlar dönelim, Kömür gözlüm,
Köroğlu, Kardeş de kardeşi böyle mi gezer.
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Her tarafa seda olmuş
Giymeyenler geda olmuş
Güya bu da moda olmuş
Satanın da, alanın da
Ona para verenin de
Fabrikada örenin de
Tezgah üste kuranın da

Bütün dolaşıyor yurdu
Buna kimler tezgah kurdu
Bunu dinimiz mi buyurdu
Satanın da, alanın da
Ona para verenin de
Tezgah üste kuranın da
Ona gözü düşenin de
Ona iplik alanın da

Bütün dünyayı dolaşmış
Buna kimler çığır açmış
Nenemin de gözü düşmüş
Satanın da, alanın da
Ona para verenin de
Fabrikada örenin de
Ona tezgah kuranın da

Alyansoğlu 'yum kızayım
Gidip tezgahın bozayım
Hangi bir derdi yazayım
Satanın da, alanın da
Ona para verenin de
Fabrikada örenin de
Ona iplik alanın da
Tezgah üste kuranın da

1970'li yıllara ait bu başlık altında toplanabilecek kasetlerin bir
kısmında "ağlayan, inleyen bir kadın sesi" ile giriş yapılmaktadır. Hüzünlü
bir eda ile konuşan kadın, aşıktan ya bir istekte bulunmakta ya da içinde
bulunduğu ve çaresizlik halini gösteren olay karşısında aşıktan söyleyeceği
dörtlüklerle yol göstermesini, akıl vermesini istemektedir. Eşini kaybeden,
eşi yurt dışına gidip dönmeyen, babasına hasret kalan bir kadın veya zaman
zaman da babasından haber alamayan bir "yavru"nun acıktı haline dair
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ifadeler de yer almaktadır. Destan kasetlerinde de görülebilen bu durum,
esas olarak deyiş-türkü kasetlerinde söz konusudur.

3.Atışma Kasetleri
Bu içerikteki kasetler aşıklann genellikle yaş itibariyle birbirine denk

kişilerin; kimi zaman ikili, kimi zaman da üçlü olarak yaptıklan
deyişmelerden oluşmaktadır. Sınırlı örnekleri olsa da, usta ile çırak
arasındaki karşılaşmaların yer aldığı kasetler de yapılmıştır. Ancak, Kars
yöresi aşıklannın atışma kasetlerinde, genellikle yöre aşıklanndan başkası
bulunmamaktadır. Atışma kasetlerinde görülen önemli bir nokta da,
aşıklann, "muamma" sormalan ve atışmayı o dalda yapmalandır.

Atışma kasetlerinin kendine göre bir işleyiş biçimi vardır. Genellikle,
ağzı laf yapan veya daha akıcı Türkçe konuşan aşık, sunuş ve kasetin
ilerleyen yerlerinde sıranın kimde olduğunu veya işlenecek konunun <ayak-
uyak> takdimini yapar.

Hemen bütün kasetlerin girişinde, aşıklardan biri tarafından bir "saz
taksimi" yapılmaktadır. Saz ile yapılan taksim bittikten sonra, bir sunuş
konuşması yapılmaktadır. Aşık İlhami Demir ile Aşık Murat Çobanoğlu 'nın
yaptıklan atışma kasetinin içeriği şöyledir: Girişte, Murat Çobanoğlu'nu
kıvrak mızrap edasıyla hareketli bir ezgi çalmaktadır. Kısa süren bu ezgiyi
Murat Çobanoğlu'nun giriş konuşması takip etmektedir: "Evet! Yine Harika
Plak'ta buluştular her iki büyük ozan. Murat Çobanoğlu, İlhami Demir. Bu
büyük ozanlar, tam II yıldan beri, Konya Aşıklar Bayramı 'nda birinci alan
ozanlardır. Hiddetle, şiddetle her ikisi karşı karşı la geldiler. Bakalım Harika
Plak'ta ne gibi çalıp ne gibi söyleyecekler. Sırayı Aşık İ/hami Demir'e
veriyorum.

İlhami Demir Bizlerde olan arzular bütün bu cihandadır
Kainatın aradığı bu ilim Gur'an'dadır
İnsanoğlu öler gider adı galar dünyada
Akıl fikir, fehim, zeka mevcudad insandadır

Murat Çobanoğlu Kısmetlerin paylanması yaradan rehmandadır
Bütün gullann gaderi yazılmış fermandadır
Öyle bir devr-i dünyadır, gelenler göçmekdedir
Bugün dünya, yann ahret, her gelen kervandadır

"Murat Çobanoğlu ve İlhami Demir Atışması", Harika Plak, Yayın No: 280. Kartonette
bu bilgilerin dışında herhangi bir yazı yoktur. İki aşığın ellerinde saz ile çekilmiş
fotoğrafın, manzara görüntüsü üzerine oturtulması ile oluşturulmuş bir kapak resmi vardır.
Ayrıca, kasetin üstünde bulunan kağıt üzerinde Harika Plak Kasetçilik'e ait adres bilgileri
yer almaktadır.



102 Türkiyat Araştırmaları

İlhami Demir Dünyadaki aransan arzunu bulmadasın
Cihanda baki değilsin, birgün de ölmedesin
Sen bir tabiet misallı, saralıp solmadasın
Eyyüp'de sabır var ise, Zülfiigar merdandadır

İlhami Demir

Garip bağınan hizmet eder bağda gülü bitirir
Metlubunu Hakk'dan diler muradına yetirir
İnsanoğlunda yara var, ecel gelir götürür
Hepisi başa beladır, sebebi dermandadır
İlhami'yim söyledikçe coşa gelir gönlümüz
Biz bu aşgın bülbülüyüz açılmada gülümüz
Sözü anlayan arife yalan satmaz dilimiz
Ozan gerçek aşga gelse manası lisandadır

Murat Çobanoğlu

Murat Çobanoğlu Çobanoğlu dertliyi gör, iki gözün yaş olur
Namerde derdini yanma onun galbi daş olur
Altunnan sarayın olsa bir gün sonu boş olur
Ağa olsa, paşa olsa, sonu gabrisdandadır

"Evet bu söylediklerimiz bir divandır. Divan aşığın ses anahtarıdır.
Bakalım Aşık İlhami, divaniden sonra nasıl coşar, nasıl söyler." Murat
Çobanoğlu'nun bu sözlerinden sonra, İlhami Demir "Dinle sözlerimi ozan
arkadaş / Menzilini bilmeyince söyleme" diyerek 11'li hece ile ayak
açmaktadır. Açılan bu ayak üzerine üçer kıtalık atışma yapılmaktadır. Son
kıtayı söyleyen Murat Çobanoğlu, işlenecek konu üzerine bilgi verrnek için
sözü almaktadır: "İlhamı, Çobanoğlu 'na bir şiddetli bakdı, yanı dikkat et ki
Çobanoğlu bundan sonra kızıyorum. Bakalım Aşık İlhamı nasıl kızmış ve
nasıl söyler." Murat Çobanoğlu'nun burada kullandığı cümlelerden de
anlaşılacağı üzere, dinleyicinin ilgisini yoğunlaştırmak ve atışmanın daha da
"kızıştığını" belirginleştirrnek üzere, özellikle seçilmiş ifadeler
kullanılmıştır. İlhami Demir de, bu sözlere binaen, hızlı bir mızrap sallaması
ile çaldığı coşkulu ezgi ile "Yer yüzünde melek emsali güzel / Gerdan
yerindedir, döş yerindedir" diyerek yine 11'li hece ile ayak açmaktadır. Bu
atışma 3'er kıtadan oluşmaktadır. Sözü bu kez İlhami Demir almaktadır:
"Evet Çobanoğlu! Zamanının dev ozanı olduğuna göre bu büyük ün
yaptığına karşılık, aşıklar atışırken arada bir muamma geçer. Sana,
"Karaçı" makamıyla bir muamma soracam. Dini yönden, mecazı da pek
ustasın, dini yönden sorulara cevap vermene garşılık, usdalığını bana tanıt. "
diyerek ayak açmaktadır:

Her mecliste şöhretini yaymışsın
Bugün huzurumda dur da görelim
On dokuz kapıdan bir bina açtım
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Buna akıl fikir yorda görelim

Bu ayak da 11'li hece ile oluşturulmuştur, İlhami Demir'in gırış
konuşması ve sonrasında söylediği açış dörtlüğünü takiben, Murat
Çobanoğlu, şunları söylemektedir: "Evet! Aşık İlhamı, Murat Çobanoğlu 'nu
bir muamma sordu. İşte aşık, hakikat aşık böyle olmalıdır ki, karşısındaki
ôşığı denemelidir. Bakalım içi cevher mi, yoksa boş mu. Bakalım Çobanoğlu,

Aşık İlhamı ya nasıl cevap verir. "

Gönül binasına davet etmişsin
Kabul eder isen girem arkadaş
on dokuz dediğin harf-i bismillah
Anlarısan cevap verem arkadaş

Bu ayak ile aşıklar 3'er kıta söyleşmektedir. Bu muamma
dörtlüklerinden sonra, İlhami Demir sözü almaktadır: "Çok teşekkür.
Muammaları çözdüğüne göre, bir kafiye, ayak." diyerek, "Arkadaş zekana
bin bereketim / Ağzındaki bu zebanla beraber" ayağını açmaktadır. 11'li
hece ile söylenen bu atışma da 3'er kıtadan oluşmaktadır.

4.Hikaye <hikayeli türkü> Kasetleri (hikayenin bir kısmı veya bir
türkünün hikayesi)

Kaset ölçeğine sığdırılan hikayelerde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişiklikler, kasetlerde bulunan aşık verimlerini genellerne tarzında bir
değerlendirmeden çok, içeriğin çözümlenmesine de yardımcı olacak
niteliktedir.

Burada üzerinde durulması gereken iki nokta vardır: Bunlardan
birincisi, kasetlerin bir kısmında bir hikaye, o kasetin iki yüzünü de
dolduracak şekilde anlatılmıştır, diğer bir ifadeyle, o kaset tamamen bir
hikaye kaseti olmuştur. Aşık, kasete sığması düşüncesiyle, hikayede geçen
olayları kimi zaman oldukça kısa şekilde atlamakta, kimi zaman da nazım
kısımlarında bu kısıtlamaya gitmektedir. İkinci olarak da, şunu söylemek
gerekmektedir ki, bu kasetlerin bir kısmında da, baştan sona hikaye
anlatılmamaktadır. Kasette, deyiş-türküler yer almakta olup, kasetin bir
yarısında da kısa bir hikaye anlatılmakta veya kısaltabilmenin kolayolduğu
bir hikaye seçilmektedir.

Bu tarz kasetlerin bir diğer özelliği de, deyişlerle birlikte, dinleyiciye
böyle bir bütünlük içinde, kasetlerin peşi sıra çıkartılmasıdır. Bir önceki
kasette hikayenin belli bir yerinde hikayeye, elektronik kültür ortamı
icrasının şekillendirdiği biçimde son verilmektedir. Ticari bir amaç
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içerisinde, halkın diğer kasete de talep göstermesi için, hikayenin diğer
kısmı, bir sonraki çıkacak kasete bırakılmıştır. Hikayenin kesildiği yer, olay
halkalannın düğüm noktalanndan biridir ve merak unsurunu sürekli kılmaya
dönük bir tercihtir. Ancak burada gördüğümüz durum şudur ki, bu tür
kasetler ne yazık ki çoğu zaman yanm kalmıştır. Kimi zaman plak
firmalanndan, bazen de aşıklardan kaynaklanan nedenlerle, ikinci kasette
devamı anlatılması düşünülen hikayeler. bölündüğü yerde kalmış olmakla
devamı gelmemiştir.

Yener Yılmazoğlu'nun hikaye kaseti", bu başlık altında ele alınabilir.
Bu kaset, diğer aşık hikaye kasetIeri gibi, içeriğinde sadece hikaye metnini
bulundurmamaktadır. Genellikle, kasetin başında veya sonunda, aşıklar,
kendilerine ait deyişlere de yer vermektedirler. Kasetin başlangıcı ve işlenişi
şöyledir: Yener Yılmazoğlu, kasetin başlangıcında, kısa bir saz taksimi
yaptıktan sonra, düzensiz biçimdeki şu mısralan sıralamaktadır:

Sormayın haralıyam a dostlar
Kızıl bir gurşun almışam
Yaralıyam a dostIar
Bu ses aslan sesidir
Bu ses kaplan sesidir
Bu ses demir perdeyi eriten
Kahpe Katarina'yı, Deli Petro'yu deli eden
Şeyh Şamil 'in sesidir

Şamil Kafkasların hürriyet güneşidir
Şamil Türk milletinin öz be öz gardaşıdır
Şamil'i bilmeyenler atasını ne bilir

Şiir halinde söylediği bu mısralardan sonra, sazını çalmaya başlayan
Yener Yılmazoğlu, ezgili olarak; "Bütün dünya bunu işitsin bilsin / Sandınız
mı Çeçenistan alınır" kafiyeli ı ı 'li hece ölçüsüyle oluşturduğu kendisine ait
şiiri söylemeye başlamaktadır. Bu deyiş-türkünün ardından, yine ezgili
olarak kafiyeli 7'li ölçüyle söylediği türküsünü çalmaktadır.

Yener Yılrrıazoğlu, "Aşık Nuri'nin Hikayesi", Harika Kasetçilik, Yayın No: 4375. Kaset
kartonetinde, Yener Yılmazoğlu elinde sazı oturur vaziyettedir. Fotoğrafta diğer aşık
kasetlerinden farklı olarak, yaptığı televizyon programlarında da yanında bulundurduğu,
bir sinema aktörü bulundurmuştur. Kasetin sırtında ve iç yüzünde yer alan 4 türkü-deyişin
isimleri verilmiştir. A yüzü: Şeyh Şamil, Kuzgunlu, Aşık Nuri'nin Hikayesi. B yüzü: Aşık
Nuri'nin Hikayesinin Devamı, Zamanımı Değişti, Yaylalar.
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Kuzgunlu'nun camısı
Yığı1ıfdı hamısı
Gedin deyin emime
Yoh mu an namusu

Kuzgunlu' dan daş gelir
Ela gözden yaş gelir
Gedin deyin emime
Hanım gibi gız gelir

Kuzgunlu' dan daş gelir
Ela.gözden yaş gelir
Çıkın bakın kapıya
Belki de gardaş gelir

Kuzgunlu' dan iz gelir
Telefonnan söz gelir
Gedin deyin emime
Hanım gibi gız gelir

Hikayeye başlamadan önce söylenen bu nazım kısımlannı, geleneksel
hikaye anlatım tarzındaki serküşte-sersuhana <üstatname> örnekleri olarak
değerlendirmek mümkün değildir. Hem nazım tekniği, hem de söylenen
parçalann içeriği, sözlü anlatırnda şekillenen biçimin, elektronik cönk
versiyonu olarak nitelendirilemez. Aşık Yılmazoğlu da, bu nazım
kısımlannı, böyle bir düşünceyle söylememektedir.

Yener Yılmazoğlu, bu ezgili kısmı tamamladıktan sonra, hikayeye
başlamadan önce girişi şu şekilde yapmaktadır: "Evet kıymetli gönül
dostları. Siz gıymetli dinleyicilerime bu kasetimde, Anadolumuzun güçlü
ozanlarından Aşık Şenliğ'in torun u Aşık Nuru 'nun hayatını anlatmtya
çalışacağım" diyerek anlatıma başlamaktadır. Hikayenin giriş kısmı da
şöyledir: "Aşık Nuri, küçük yaşlarında, babası Aşık Kasım 'ın yanında,
ôşıklığı, saz çalmayı, türkü söylemeyi öğrenmiş, kısa bir zaman içersinde
Anadolu 'nun güçlü ozanlarının arasına girmişti. Ama ne yazık ki Aşık Nuri,
on sekiz yirmi yaşlarında amansız bir hasdalığa yakalanır doslar. Aşık Nuri,
Ankara 'da, aile dosları olan Ali Bey ismindeki bir doktorun yanında tedavi
görmektedir." Anlatıcı, hikayeye kısa bir ara verip, sazıyla ezgi yapmaktadır.
Bu ezgiye, mey de eşlik etmektedir. "Ne kadar doktorlar, Aşık Nuri ye
hasdalığı için uğraş ır çaba harcetseler de bir türlü Aşık Nuri bu amansız
dertden kurtulamaz. Bakar ki Aşık Nuri, ben günden güne saralıp
solmakdayım. Babası Aşık Kasım 'dan bir mekdup gelir. "Yavrum! Kurban
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bayramı geliyor, dön artık." Bilmiyor ki Aşık Nuri, Ankara 'da ecelnen
pençeleşiyor dostlar. Birgün Ali Bey, Aşık Nuri 'yi ziyaret eder. Bakar ki Aşık
Nuri saralıp solmaktadır.

-Yavrum! Duydum babandan mekdup gelmiş. Seni köyüne
göndereyim, der.

Artık Aşık Nuri anlamıştır ki, benim bu derdimin çaresi yokdur.
-Dokdor Bey! Senden bir ricada bulunsam yapar mısın, der.
-Buyur evladım.
-Ben bildiğniz gibi halk ozanıyım. Burda hiç kimsem de yokdur. Eğer

müsade alırsanız radyo evinde bir iki saatlik bir program yapiyim. Belki
beni tanıyan bilen olur da gelir benim elimden tutar, köyüme götürür, der
AşıkNuri.

Dostlar! Dokdor Ali Bey bunu kabul eder. Aşık Nuri 'ye Ankara Radyo
Evi 'nden bir randevu alınır. Aşık Nuri, gider, gider amma yeni evliydi, iki
tane çocuğu varıydı. Bakalım o radyo evinden, yıllarca sevdasını çektiği
Bağda 'ya neler söyleyecek. Vekaleten biz sôyluyelim. Dinliyen dosdlar sağ
olsun, var olsun!" Hikayenin sonunda, ezgiyi bitirdikten sonra, bitirişi şu
şekilde yapmaktadır: "Evet dosdlar. Allah Aşık Nuri 'ye rahmet etsin.
Dinliyen dosdlar sağ olsun var olsun. " Bu girişten sonra, ezgi li kısımlar
gelmektedir. Hikayenin bitiminden sonra, "Asır mı değişti nesil mi bilmem /
Söz ganmaz sebiden amana düştüm" kafıyeli, ı ı 'li heceyle oluşturduğu
türküsünü söylemektedir.

S.Sipariş Kasetler
Yaptığımız tasnife göre ilk dört sırada yer alan kasetler, stüdyo

kayıtlan şeklinde oluşturulmuştur. Son maddede bulunan kasetler ise; aşığın
kendi evinde ve çoğunlukla tek oturumda oluşturulabilmektedir. İstek
yapılan konunun niteliğine göre, aynı konunun farklı zamanlarda işlenmesi
ile de birkaç oturum halinde oluşturulabilmektedir. Bu tür kasetlerin,
hazırlanmasında, bir isteğin varlığı yegane belirleyicidir. Ölen birinin
ardından, kişinin faziletlerinin anlatılması veya genelolarak dünya hayatının
faniliğinin işlendiği dörtlükler yer almaktadır. Kaseti sipariş edenlere
tevekkül ve dini mesajlar da verilmektedir. Bu tür kasetler çift yüzlü olarak
daha uzun şekilde doldurulabildiği gibi, bazen de kasetin tek tarafının
doldurulması şeklinde meydana çıkabilmektedir.

İstek kasetlerin bir diğer önemli konusu da "gurbet" teması
oluşturmaktadır. Doğup büyüdüğü yerlerden uzaklarda yaşamak zorunda
kalan kişilerin, yurt içinde veya yurt dışında, kendi yörelerinin aşıklanndan,
sılaya dair haberler ve köy hayatına dair konulannın işlenmesi gayesi ile
hazırlanan bir içerik söz konusudur.
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Aşıklara sipariş olarak yaptınlan bu kasetlerin yanında, bir de yurt
dışına çıkan aşıklann, misafir olduklan evde "rica" üzerine doldurduklan
kasetler de söz konusudur. Yurt dışında, turist vizesiyle laydan, 3 aya kadar
gezen aşıklar, orada yaşayan hemşehri veya aşıksever kişilerin misafiri
olmaktadırlar. Kaldıklan evlerde de bazen toplanan gurbetçilere çalıp
söyleyen aşıklann önüne konulan bir veya birden fazla ses kayıt cihazına", o
gece "ev icrası"nda söylenen dörtlükler ve birden fazla aşık yada gurbette
aşıklık yapan biri varsa onunla yapılan atışma-karşılaşma dörtlüklerinin yer
aldığı kısımlar kaydedilmektedir. Almanya'da misafir olunan evlerde
kaydedilen kasetlerde işlenen önemli bir konu da, Almanya başta olmak
üzere, yurt dışında olan Türklerin karşılaştığı zorluklar ve parçalanan aileler
konu edilmektedir.

Bugünkü şartlara nazaran, yaklaşık 15-20 yıl öncesinde, kasetlerin,
stüdyo ortamlannda dolduruluş biçimi, genellikle, bir gün içinde
gerçekleşmekteydi. Piyasasının çok iyi olduğu 1970'li yıllarda, plak
şirketleri bu tarz kasetleri, aşıklara tek oturumda doldurtmaktaydı.
Günümüzde ise, aşıklarm bir kısmı kasetlerini tek saz ve kendi icralanndan
ibaret tutmayıp; "altyapı" olarak adlandırdıklan ve aşık sazının dışında;
ikinci bir bağlama, kaval, mey, zuma ve davul gibi enstrümanlann da
kullanıldığı kayıtlar halinde oluşturmaktadır. Bu tür kayıtlarda, aşıklann, bir
günde ve tek oturumda kaset doldurmalan ortadan kalkmış; kayıt süresi
birkaç günü alacak şekilde bir çalışma ortamı söz konusu olmaya
başlamıştır. Bu tarzda üretilen kasetlerde, aşıklann, yöresel aşık müziği
formundan farklı olarak, Türk Halk Müziği şubesinde anonim veya kaynak
kişiye kayıtlı olan "türkü" formuna yaklaşıyor olması söz konusudur'".

Aşık Kasetlerinde Hitap ve İcra Şekli
Elektronik cönklerde, profesyonel icracılar <aşıklar> öncelikle hitap-

üslup biçiminde önemli bir farklılaşma içindedirler. Doğal icra ortamlannda,
kendi ağız ve ifade özelliklerini korumayı tercih etmekte iken, bu yapı, şehir
icralannda İstanbul ağzına yakınlaşma ile bir ivme kazanmıştır. Aşık
icracıların, kayıt söz konusu olduğu durumlarda, söyleyişlerinde dikkate
bağlı olarak yerel ağızdan sıyrılma gayreti görülmektedir. Ancak, hedef

Ev icraları, son yıllarda amatör el kameraları ile de kayıt altına alınmaktadır. Gurbetçi
vatandaşlarımızdan bir kısmını temin edebildiğimiz bu kasetlerin, hatırı sayılır bir külliyat
oluşturduğunu da özellikle söylemek gerekmektedir.

LO Aşık ezgisi ile Türk Halk Müziği şubesi altında tasnif edilen ezgi yapısının birbiri içine
girmesi ve aşıkların artık, usta bir bağlama sanatçısı kadar saza hakimiyetleri, geleneğin
durumu için olumlu bir görüntü iken "aynileşme" noktasından bakıldığı zaman,
değerlendirilmesi gereken bir olgu olarak ortada durmaktadır.
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kitlenin yine başta "hemşehriler" olduğunu, kasete girişte hitap ile belirten
aşıklar için tam bir İstanbul ağzına yönelme durumu görülmemektedir.

Aşıklann bu tür kasetlerde, kasetin A yüzünün ilk deyiş-türküsünü
söylemeye başlamadan önce, dinleyiciye hitap şekli başka bir önem ve
özellik taşımaktadır. Aşıklar, kasetlerde kimi zaman, karşıda bir dinleyici
kitle varmış gibi düşünmekte ve deyiş-türkülerini bu üslüp-tarz ile
söylemektedir. Kimi zaman da, stüdyo ortamında olmanın bilinci ile,
tamamen kayıt merkezli bir söylem ile konuşmakta ve söylemektedirler. Bu
çalışma için incelediğimiz kasetlerden olan Aşık Murat Çobanoğlu ile Aşık
Şeref Taşlıova'nın "taşlarna" kasetinde" giriş ifadeleri şöyledir: "Karslı halk
aşıklarından Murat Çobanoğlu 'yla Şeref Taşlıova atışma yapıyorlar." Bu
giriş cümlesini söyleyen Murat Çobanoğlu, ilk ayağı açmaktadır: "Dost
dostunu arzulardı her zaman / Şimdiki asırda aramaz olmuş". 3'e kıtahk
11'li hece ile söylenen bu dörtlüklerden sonra, yine Murat Çobanoğlu sözü
almaktadır: "Sıra Şeref Taşlıova 'da, cevap veren Çobanoğlu." Bu ifade,
sıranın kimde olduğunu açıklamaya dönüktür. Kasette, normal akış bu
şekilde sürmektedir.

Ozan Kul Nuri, Rahim Sağlam ve İhsan Yavuzer'in atışma kaseti"
ise, girişte ve devamındaki hitaplar için başka bir örnek oluşturmaktadır.
Giriş konuşmasını İhsan Yavuzer yapmaktadır. "Evet çok değerli dinleyici
büyüklerim ve gardeşlerim ve aşıksever değerli büyük insanlarımız. Burada,
ben Aşık İhsan Yavuzer olarak ve karşımda Aşık Rahim Sağlam;
Gümüşhane 'nin Kelkit kazasından Aşık Kul Nuri arkadaşımız. Hep uzaktan
birbirimizi geldik İstanbul'da Harika Plak'ta bulduk. Şu anda kendi
aramızda kendi aramızda atışma düşündük. Karşılıklı söyleyeceğiz ama Kul
Nuri dedi ki; "Sayın İhsan Yavuzer! Hep aşıklar birbirlerine nazire
yapmışlar yani ayak kafiyeli böyle gitmişler ama önce ben sana bir soru

11 "Murat Çobanoğlu ile Şeref Taşlıova'nın Taşlamaları", Yüksel Kasetçilik. Kaset
kapağında, iki aşığm, Kars kalesini görecek şekilde bir yerde ayakta durarak, saz çalar
vaziyette çekilmiş bir fotoğraf yer almaktadır. Bunun dışında, kaset kapağının arkasında,
kasette yer alan deyişmelerin listesi verilmiştir. Verilen liste eksik olmakla birlikte
şöyledir. Kısım i: Dost dostunu hatırlardı her zaman. Garip bülbül gibi dostun bağında.
Deryaya gider. Bu dünyada ne kaybolur. Dil görürsen orada ben. Örülmeden git. Hallerin
nasıldır senin. Bu kaset, yurt dışında doldurulan kasetlere örnektir.

12 Aşıklar Sohbeti 1, Ozan Kul Nuri, Rahim Sağlam ve İhsan Yavuzer, Harika Kasetçilik,
No: 4356. Kasetin kartonetinde üç aşığın ayakta ve ellerinde sazları ile fotoğraf, kasetin A
ve B yüzünde yer alan karşılaşmaların isimleri verilmiştir. Kartonette fotoğrafların
tasarımı, baskı yeri gibi bilgiler de yer almaktadır. Kasetin A yüzünde verilen liste şu
şekildedir: Sorulu Cevaplı, Ayıp Olur, Git Demesi Mühim mi? Vurun Evlatlarım. B
yüzünde: Kıymetinizi, Dudak Değmez, Uyan Hanginiz. Aşıkların isimleri ve Harika
Kasetçilikle ilgili bilgiler, kasetin üzerine de basılmış durumdadır.
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soracam. Sen cevabını vereceksin ondan sonra da üçlü atışmamızı devam
ettireceğiz. " Hani eskiden Sümmani, Şenliği Baba ya sormuş; Şenliği Baba,
Sümmani Baba ya sormuş. Ve biz de bu Harika Plak 'ta birinci atışma kaseti
olarak koyuyoruz. Yıllardır, bizim kahnmızı derdimizi çekmekte olan ve bizi
yöneten değerli Bayram Durmaz Tuna abimiz de şu anda bizim karşımızda
sesimizi kaydediyor. Sağ olsun, var olsun. Bazı bilmediklerimizi de bize
öğretiyor e/enim. Aldı bakalım ki Aşık Kul Nuri ne soruyordu ve İhsan
Yavuzer ne cevap veriyordu? Belki de kıran kırana atışacağız e/enim. Sağ
olun var olun. " İhsan Yavuzer cümlesini tamamlayıp saz çalmaya başladığı
sırada, söze Kul Nuri girmektedir: "Evet saygıdeğer aşıksever dinliyenlerim!
İhsan Yavuzer'in gonuşmalannı hep beraber dinledik. Fakat ben bu aşık
meydanına girmişken, diyorum ki meydanımızda şöyle pervasız olalım. Ne
arkadaş golluyalım, ne rakip golluyalım. Esgiden ôşıklarımız nasıl
meydanlar gurmuşlarsa, nasıl rakiplerini tanımamışlarsa, çünkü aşık
meydana girdiği zaman pehlivan gibi giyer kisbetini çıkar. Onun için ben de
meydanımda rakip bilemiyorum. Herkes kendi tetbirini alsın. Ben öyle
giriyorum. Gıymetli arkadaşım Rahim Sağlam biraz sonra üşlü bir goçak
meydanı yapacağız. Ben şu anda aklıma gelen suallarımı, sorularımı İhsan
Yavuzer'e soruyorum. Çok dikkatli olsun. Görelim Mevla 'm neyler, Hak
şerleri hayr eyler." Kul Nuri'nin bu cevabı sözlerinden sonra, İhsan Yavuzer
de "Sor gardaşım sor" diyerek icraya başlamaktadırlar. Deyişme şu ayakla
başlamaktadır: "Hazır ol cevabı ver yavaş yavaş / Sual sorsam bilir misin
Yavuzer" Karşılaşma 11'li heceyle söylenen 4'er kıtadan oluşmaktadır.
Karşılaşmanın bitiminde sorulan soran Kul Nuri sözü almaktadır: "Evet
İhsan Yavuzer çok teşekkür ederim. Bu muammamızı, soru-cevaplarımızı
böylece bitirmiş olduk." İhsan Yavuzer söze girmekte ve "Biz de teşekkür
ederiz" demektedir. Kul Nuri yine devam etmektedir: "Gelecek bizden
sonraki dşıklara da belki örnek oluruz." Kul Nuri'nin bu sözlerinden sonra,
sözü Rahim Sağlam almaktadır: "Evet değerli dostlar! Çok değerli
arkadaşlarım İhsan Yavuzer, Kul Nuru güzel bir atışma yaptılar. Yıllardan
beri zaten bir bant yapmayı düşünuyordum ancak böyle nasip oldu. Bakalım
durak değişti. Ben şimdi Rahim Sağlam olarak onlara bir kafiye açıyorum."
Rahim Sağlam, 8'li hece ile şu ayağı açmaktadır: "Arkadaş gönlü incedir /
Üzmeyin ayıp edersiz" Karşılaşmayı üç aşık yaptığı için, ikinci sırayı İhsan
Yavuzer almaktadır. Kasetin devamında, aşıklar, söylemlerinde, birbirlerine
meydan okuma tavırlan içinde ara sözlerde bulunmaktadırlar. Bu kasetin
devamı da bu şekilde sürmektedir.

Kasetlerde yer alan deyiş-türküler, atışma kısımlan hariç, irticalen
söylenen nitelikte değildir. Bir kısmı ustamalı olan bu dörtlüklerin, diğer bir
kısmı da, aşıklann kendilerine aittir.
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Kasetlerin Teknik ve İçerik Olarak Hazırlanışı
ilk çıkan kasetlerde, aşıklann sadece bir fotoğrafı yer almış olup,

kartonetin arka yüzünde başka bir bilgi bulunmamaktaydı. Yapımcı firmaya
ait bir satırdan ibaret bilgi de ilk çıkan kasetlerde bulunan bilgilerdendir.

Özellikle 1980'li yıllardan itibaren çıkan kasetlerin kapaklan da
(kartonet), eskiye nazaran, daha renkli ve içerik olarak da daha açıklayıcı bir
niteliğe dönüşmüştür. Evvelinde, sadece kasette yer alan türkü-deyişlerin
listesinin yer aldığı kaset kapaklannda, günümüzde aşığa ait birkaç kare
fotoğraf ve eserlerin listesiyle birlikte; söz ve ezginin kime ait olduğuna dair
açıklayıcı bilgiler, yapımcı firmanın; elektronik posta adresine kadar aynntılı
adresi, yapımcı firmanın sahibi ve aynı zamanda "yönetmen" olarak geçen
kişilerin isimleri verilmektedir. Küçük bir kağıttan ibaret olan kartonetler
artık, popüler kasetlerin kartonetleri gibi iç içe katlanmış birkaç bölümden
oluşmaktadır.

Kasetlerin yapıldığı-üretildi ği yere göre de, Türkiye içinde veya
Almanya'da yapılan kasetler şeklinde bir aynm yapmak mümkündür'<.

SONUÇ
Elektronik cönk başlığı altında, bu çalışmanın sınırlan içinde ele

almaya çalıştığımız genel külliyat ve özelde teyp kasetleri, sözel anlatım
türleri için olduğu kadar, görsel malzemeyi depolama gücü ile de büyük
önem taşımaktadır. Aşık kasetleri ise gerek içerdikleri dörtlük sayısı, gerek
hikaye metinlerinden örnek parçalar için, önemli bir kaynak durumundadır.
Aynca, aşık müziği için de başvurulabilecek nitelikte olan bu kasetlerin,
tamamına ulaşmak kolay bir iş değildir. Aşık kasetlerinin elektronik cönk
durumda olmasının sözel boyutu en belirleyici unsurdur.

Elektronik cönkler için, sistematik bir arşivin kurulması
gerekmektedir. Bu arşivin içeriğinde, yukanda saydığımız kurum ve
kuruluşlardaki materyal ile amatör kişilerin repertuan gibi unsurların
mutlaka bir araya getirilmesi ve fihristinin çıkartılması gerekmektedir.
Halihazırda, Türkiye'de, ilgili kurum ve kuruluşlarda bulunan, yazılı
materyalin durumu düşünüldüğü zaman, sözlü kültür arşivinin en önemli
parçası durumda olan "elektronik cönk"lerin böyle bir külliyatta
toplanmasının zorluğu da zorunluluğu da ortadadır.

13 Aşıklann son yıllarda CD olarak çıkarttıklan yapımlar, henüz genele teşmil edilecek
orana ulaşmış değildir.
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Belli bazı fırmalann, daha yoğun olarak hazırladığı bu kasetler,
geleneğin sürekliliği için çok önemli fonksiyonlar üstlenmişlerdir.
Türkiye'de, devletin 1980'li yıllarla birlikte farklılaşan politikalanndan,
aşıklar da payına düşeni almıştır. Dönem olarak 1985'lere gelinceye kadar,
kahvelerde fasıl yapmak, 'özel izin belgeleri' ile mümkün olmuştur.
Kahvelere gelenlerin yoğun bir kalabalık teşkil etmesi, bu noktada, yerel
idarenin tedirginlik duyduğu bir husus olmuştur. Yaklaşık 5 yıllık bir dönemi
kapsayan 1980 ile 1985 yıllan arasında ülke çapında yapılan aşık program
organizasyonlannın da kısıtlanmış olması ve kimi zaman da hiç
yapılmaması, teyp kasetlerinin önemini daha da arttırmış ve azalmış
olmasıyla birlikte günümüze kadar taşımıştır.

Bu kasetler, şehirlerde, köylerde ve gurbet diyarIarda bir ihtiyacı
gidermekle kalmamış, yetişmekte olan çırakların, usta malı deyişleri ve
'aşıklama' saz çalış tarzını öğrenmelerinde de çok büyük bir kaynak niteliği
oluşturmuştur. Özellikle yurt dışında, geleneğe hevesli ve yetenekli kişilerin,
düğün ve kahve ortamlanndan uzak olduğu gerçeğini hesaba kattığımızda,
aşık kasetlerinin ve amatör kayıtlann, aşık adaylan için, neler
sağlayabildiğini görebiliriz.

Yukandaki tanımdan da anlaşılacağı gibi, yazılı cönklerden çok daha
geniş bir içeriğe sahip olduğunu, örnek kaset 'metin 'lerde de gördüğümüz
ürünler, Türk Halkbilimi için, ilgili araştırmacılar için bitmez tükenmez bir
hazine durumundadır.

Türk halkbiliminin elektronik kaynaklarda var olan materyallerin
düzenlenmesi ve kullanılması, "somut olmayan kültürel mirasın korunması
bünyesinde 'Halk Bilgisi Müzesi'" (Aslan 2004: 68; Ekici 2004: 63-64) için
de önemli bir tamamlayıcı unsur işlevini üstlenecektir.
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Özbekistan 'da Oğuzca Bir Diyalekt
Güney Harezm - Oğuzcası

ÖZBEKisTAN'DA OGUZCA
BiR DiYALEKT

Güney Harezm-Oğuzcası

SüerEKER

Özet
Harezm ve Sir-Derya, Türk kültür ve dil tarihinin en

önemli coğrafyalarından biridir. Oğuz, Kıpçak ve Çağatay
yazı dillerinin bir arada geliştiği Harezm, Karahanlılardan bu
yana üç büyük Türk lehçesinin etkileşirnde bulunduğu bir dil
bilimsel bölgedir. Harezm, aynı zamanda İran dilleri ile Türk
dilleri arasında temas bölgesidir. Özbekistan'ın
güneybatısından Balkanlar'a değin uzanan Oğuzca 'dialect
continuum'un başlangıç noktası yine Harezm'dir. Bu
çalışmada, ÖZbekistan'ın çoğunlukla Harezm ilinin güney
bölgelerinde konuşulan Kıpçak, Çağataytipi varyantıardan ses
bilgisi ve gramer düzeylerinde önemli farkları bulunan; Doğu
ve Batı oguz Türkçesiyle benzer dil özelliklerini paylaşan
Harezm Oğuzcası, tarihi ve coğrafi arka planın ardından, ses
ve gramer özellikleri bakımından tanıtılacaktır.

Anabtar kelimeler: Harezm, Oğuzca, Harezm Oğuzcası,
Özbekçe, Türkmence

An Oghuz dialect in Uzbekistan
Soutb Kbarezm-ogbuz

Abstract
Kharezm and Syr-Derya is one the most iınportant

geographic areas of the Turkic cUıtural and linguistic history.
Kharezm, which served as a cradle of Oghuz, Kipchak, and
Chagatay written languages, is a linguistic area in which three
main Turkic dialects developed together since the reign of the
Karahanid Dynasty. Kharezm is also a contact area between
Persian and Turcic languages. in addition, it is the starting
point of the "dialect continuum" of the Oghuz Turkic,
spreading from southwest Uzbekistan to Balkans. Kharezm
Oghuz, which is spoken mostly in the southem parts of the
Kharezm Province, differs in terms of phonetics and grammar
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from the Kipchak and Chagatay Turkic. Kharezm variant,
which shares many similar linguistic features with Eastem and
Westem Oghuz Turkic, will be presented in this work fırstly
through a brief survey of its historical and geographical
background. The main focus on the work will be on the
phonetic and grarnrnaticalfeatures ofKharezm Oghuz.

Key words: Kharezm, Oghuz, Uzbek, Turkmen

1.1 Tarihçe
Yenisey havzası ve Ötüken'deki ana yurtlarından 9.-11. yüzyıllar

arasında Aral gölünün kuzeyine ve Sirderya bölgesine göç eden Oğuzlar.Tl .
yüzyıldan itibaren dalgalar halinde Harezm, Horasan, Azerbaycan ve
Anadolu üzerinden Orta Avrupa'ya değin uzanmışlardır.

Oğuzların bir bölümü Batıya doğru ilerlerken, bir bölümü de
Afganistan-Harezm-Horasan-İran-Azerbaycan hattında kalmıştır.
Özbekistan' daki Harezm Oğuz/arı, Oğuz Türklerinin batıya ikinci büyük göç
dalgasında yer almayan bakiyeleridir.

Aslında tarihi Harezm adı, Özbekistan'm bir vilayeti olan bugünkü
Harezm'den çok daha geniş bir coğrafyayı, tarihi ve kültürel anlamda ise
Türk ve İslam dünyasının temas hattını ifade eder. İpek Yolu güzergahında
yer alan Harezm (Özb. Horezm) ve Ürgenç (Özb. Urganç), İslamiyet'in
Türkistan'a nüfuz ettiği, yeni Türk yazı dillerinin ve yeni bir uygarlığın
doğuşuna sahne olan anahtar bir coğrafyadır (bk. Caferoğlu 1984 II).

çağatay Temürlü devletinin yıkılmasının ardından (16. yüzyıl)
Türkistan, Türkmen-Oğuz boylanyla Özbekler, Farslar ve son olarak
Rusların hakimiyet kurma çabalanna sahne olmuştur. Göktepe Savaşı ile
Türkmenlerin, Ruslar tarafından etkisiz hale getirilmesinden sonra,
Türkmenler bugünkü sınırlanna çekilmiş, ancak az sayıda Oğuz topluluğu
Hive yakınlannda, Amu-Derya boyunca, Harezm'in aşağı havzasında
kalmıştır (bk. Menges 1968: 41). Ruslar tarafından 19. yüzyılın sonunda
işgal edilen Buhara (1868), Hive (1873) ve Hokand (1876) hanlıklan
(Eckmann 1966: 2), 1920'de Buhara ve Harezm Sovyet Sosyalist
cumhuriyetlerine dönüştürülmüştür. Özbekistan bugünkü siyasi sınırlanna,
1936'da Kazakistan'dan kopanlan Karakalpakistan'ın dahil edilmesiyle
kavuşmuştur.

1.2. Dil bilimsel tarih ve coğrafya
1993 sayımına göre 16,540000 nüfusa sahip Özbekistan (Smith, Law

vd. 1998: 153), kuzeyde ve kuzeybatıda Kazakistan, doğuda Kırgızistan,
güneydoğuda Tacikistan, güneyde Afganistan, güneybatıda ve batıda
Türkmenistan ile sınırdaştır. Özbekistan'ın Kazakistan'dan sonra, en uzun
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sının Türkmenistan iledir. Amu-Derya boyunda dar bir şerit halinde uzanan
Harezm; kuzeyde Karakalpakistan, güneydoğuda ve güneyde Buhara
vilayeti, güneyde ve batıda Türkmenistan ile çevrilidir.

Harezm ilinin on bir büyük yerleşim biriminden sekizinde,
Karakalpakistan'ın Törtköl bölgesinde, Buhara ve Semerkand'ın bazı
köylerinde Oğuzca varyantlar konuşulur. Güney Kazakistan'ın Türkistan ve
Çimkent bölgelerinde (Çimkent'teki Oğuzca varyantlarla ilgili olarak bk.
Abdullayev 1978) ve Türkmenistan'ın Daşoğuz (Dış Oğuz) ya da Eski
Ürgenç olarak bilinen bölgesinde konuşulan Oğuzca varyantlar, GHO'ya
yakındır (bk. Menges 1968: 41). Özbek araştırmacılar, bu toplulukların etnik
bakımdan Oğuzların etkisinde kalan Özbekler olduğu görüşündedir (bk.
Abdullayev 1961, Abdurrahmanov 1994).

Taşkent'e uzak, Türkmenistan'a yakın bir coğrafyada bulunan
Harezm; Karahanh ve Harezm Türkçesi dönemlerinden bu yana Oğuz,
Karluk ve Kıpçak diyalektlerinin temas noktalanndan biridir. Harezm'i
çevreleyen Karakalpakistan Cumhuriyeti, Kıpçak; Buhara vilayeti, Karluk;
Türkmenistan ise Oğuz bölgesidir. Bu nedenle, Harezm Türk dilleri arasında
bir dil bilimsel bölgedir (linguistic area). Harezm, aynı zamanda, Balkanlara
değin uzanan Oğuz Türkçesi dialect continuum 'unun da başlangıç noktasıdır
(di/bilimsel bölge ve dialect continuum kavramlanyla ,ilgili olarak bk.
Thomason 2001, Chambers and Trudgill 2004).

Soğdiana ve Harezm'deki İran dilli topluluklann, Türkler tarafından
etnik ve dil açısından özümsenme süreci, Eski Soğdlann devamı olan
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Tacikler dışında, 13. yüzyılda tamamlanmıştır (bk. Menges 1968: 25).1
Yüzyıllar boyunca süren ilişkiler sonucunda Tacikçe bir ölçüde
Türkçeleşirken, bazı çağatayca varyantlar da bir ölçüde İrancalaşmıştır (bk.
Johanson 2005)?

Harezm coğrafyası, daha sonra ortaya çıkacak Karahanlı, Harezm,
Oğuz, Kıpçak ve son olarak çağatay yazı dillerine beşiklik eden bir
coğrafyadır. Tarihi Harezm Türkçesi (14. yy.). Karahanlıcadan (11.-13. yy.)
Çağataycaya geçiş dili olarak, dil tarihi bakımından büyük önem taşır. 15.-
20. yüzyıllar arasında Türkistan coğrafyasında Karluk grubuna mensup
olmayan topluluklar tarafından da edebiyat ve diplomasi dili olarak
kullanılan çağatayca, Sovyet döneminde, 1921 yılında yerini 'kasaba'
diyalektleri üzerine kurulu yeni Özbek edebi diline bırakmıştır (bk. Eckmann
1966, 1979).

Hive Hanlığının yıkılmasının ardından, bölgede 1920 yılında kurulan
Harezm Cumhuriyeti'nin yazı dili Harezm Türkçesi, 1925'te Özbekistan'ın
ilanıyla, yazı dili olarak gelişme imkanını yitirmiştir. Harezm yazı dilinin,
sözlü dil haline getirilmesi, Sovyet dil planlamalannın bir sonucudur.

Sovyet yönetimi 1926'da Taşkent'i başkent yapmış, bu idari-siyası
karann sonuçlan, dilde de kendisini göstermiştir. Arapça, Farsça bilen
aydınlarm dışında, halkın büyük bir çoğunluğunun çağatayca okuyup
yazamadığı iddiasıyla, yeni bir yazı dili oluşturma girişimleri başlamıştır.
Ancak asıl amaç, dili Arapça, Farsça ögelerden anndırarak Kiril alfabesi
yoluyla Rusçanın önünü açmak olmuştur. 1930'lu yıllarda kısa süre
kullanılan e/ii (kapalı e ve açık e) o/ö ve u/ü harflerinin de aralannda yer
aldığı 9 ünlülü Latin alfabesi yerine, 5 ünlüsü bulunan Kiril alfabesi kabul
edilmiştir. Sovyet dil politikalannın bir ürünü olan bugünkü Özbek yazı
dilinin ses bakımından İranize Taşkent ağzına, şekil bakımından ise Fergana
ağzına dayalı olduğu ifade edilmektedir. Özbek yazı dilinde, Oğuzca
unsurlar azdır. Mevcut unsurlar henüz kapsamlı biçimde ele alınmamıştır.

Özbekçenin kıyı dilleriyle (periferik diller) ilişkileri ve kendi içindeki
dallanmalanyla ilgili olarak şu tablo verilebilir (Reşetov 1957):

Buhara, Semarkand, Taşkent, Zerafşan vadi si ve Sir-Derya Tacik kökenli toplulukların da
yerleşim merkezidir. 1940'h yıllarda Buhara'nın % 6O'lnın, Semerkand ve Taşkent'in %
30'unun dili Tacikçe idi (1968: 55). Arapçanın, konuşma dili olarak da bölgeye değin
uzandığı bilinmektedir. Tarihi Harezm, Türkçe, Farsça ve Arapça arasında bir dil bilimsel
bölge olarak kabul edilebilir.

2 Johanson Özbekçe ve Tacikçe arasındaki ilişkileri symbiosis terimiyle jfade eder.
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Tabloda, Tacikçe, Kazakça ve Türkmence kıyı dillerini
göstermektedir. Kesintisiz çizgilerden oluşan tablonun üst ve alt
bölümlerinde modem Özbek yazı dilini oluşturan varyantlar gösterilmiştir.
Özbekistan'ın ağız haritası, Türkistan'daki Türk diyalektlerinin adeta bir
kopyasıdır. Kuzeybatıda Kazakçaya ve Kırgızcaya yakın Kıpçak-Özbek
diyalektleri, batıda ve güneybatıda Türkmenceye ve diğer Oğuz dillerine
yakın varyantlar yer alır.

Özbekistan'ın Harezm ilinin özellikle güney bölgelerinde konuşulan
Harezm Oğuzcası, Özbek dil bilim literatüründe Oğuz-Özbek lehçesi veya
Özbek dilinin Oğuz lehçesi veya Türkmenceleşmiş Özbek lehçeleri olarak
ifade edilir (bk. Abdullayev 1961, 1978; Reşetov 1957, 1960). Güney
Harezm Oğuzcasının konuşur sayısı 1959 verilerine göre ancak 300 000
civanndadır. Günümüzde bu sayı, en az iki katına çıkmış olmalıdır. Harezm
ilinin toplam nüfusu yaklaşık 1,200 000, Amu-Derya nehrinin 16 km
batısında bulunan başkent Ürgenç'in nüfusu ise 175 OOO'dir.

1.3 Harezm Bölgesi ve Harezm Oğuzcasının sosyolinguistik
durumu

Özbekistan, yakın geçmişte Sovyet dil politikalannın bir laboratuan
olmuştur. Büyük prestiji olan çağatay mirası bir bakıma reddedilirken, en az
bin yıllık geleneği ve Türk dünyası ile ortak unsurlan simgeleyen Harezm
bölgesi, Sovyetler Birliği döneminde dil bilimsel hatta siyasal bakımdan geri
plana atılmıştır. Türk lehçeleri ile ortak ses sistemini paylaşan Harezm
diyalektleri yerine, en ayıncı ses özelliklerine sahip Taşkent ağzı ölçünlü dil
yapılmıştır.' Böylelikle Türk ve İslam dünyasında büyük öneme sahip kültür
coğrafyası yerine, Özbekistan'ın en uç coğrafyasında, alternatif bir dil ve
kültür iklimi yaratılmıştır.

Sovyet döneminin ardından bağımsızlığını kazanan Özbekistan'da, dil
ile ilgili düzenlemelerin, Özbekçenin egemenliğini güçlendirmeye, Ruslar,

3 Alfabedeki beş harfe karşılık altı ses birim vardır. Bu ses birimlerinin alt ses birimleri
arasında ö ve ü de yer alır (bk. Sjoberg 1963).
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Tacikler vd. azınlıklann haklannı korumaya yönelik olduğu görülmektedir.
Anayasal teminatlara karşın, yurttaşların kolektif haklannı kullanmada
güçlüklerle karşılaştıklan bilinmektedir (Özbekistan'daki dil politikalan ve
etnik ilişkiler için bk. Smith, Law vd. 1998).

1993 tarihli sayımda, Özbekistan'ın etnik kompozisyonunu oluşturan
gruplar arasında Kazak, Kırgız ve Tatarlar dışında Türk topluluğunun adı
yoktur. Bu, Harezm Oğuzlarının, Özbek etnik topluluğunun bir parçası
olarak algılandığı anlamındadır. Harezm bölgesinin, nüfus ve toprak
bakımından küçük bir vilayet olmasına karşılık, Özbekistan içinde dil, kültür
ve diğer beşert özellikler bakımından özel bir öneme sahip bulunduğu
bilinmektedir. Popüler yayınlarda Harezm bölgesinin dili, Harezmce olarak
adlandınlmaktadır. Harezm bölgesinin ve bölgenin bir parçası olan Oğuzca
konuşan unsurlann, tarihsel mirasın gerektirdiği kültürel haklan talep ettiği,
ancak mevcut durumda bu taleplerin bir tehdit algılaması olarak
değerlendirdiğine ilişkin belirtiler vardır.

II. Güney Harezm Oğuzcası'nın Türk dilleri arasındaki yeri
Harezm bölgesinde diğer varyantlardan farklı bir varyant

konuşulduğundan ilk söz eden Vambery'dir. Güney Harezm Oğuzcası
(GHO) üzerinde çalışan bilim adamlan arasında N. Samoyloviç, Ye. D.
Polivanov, K. K. Yudahin, A. K. Borovkov, V.V. Reşetov, Karl Menges, A.
Abdullayev, A. M. Şçerbak'ın adlan sıralanabilir (bk. Abdullayev 1961,
Dobos 1974).

Güney Harezm Oğuzcasının tarihi ve sınıflandınlması ile ilgili farklı
görüşler vardır. Doerfer'e göre, Güney Harezm Oğuzcası ile, Doğu
Oğuzcanın kolu olan Horasan Türkçesi arasında yakınlık olabilir (bk.
Doerfer 1969: 22).

Güney Harezm Oğuzcası, Özbekçeden çok, diğer Oğuz dillerine hatta
Türkiye Türkçesine daha yakındır. Bu nedenle, Tekin'in sınıflandırmasında
Güney Harezm Oğuzcası on ikinci (dağlı/Oğuz) grubunun kal- alt grubunda
yer alır (1991). Harezm Oğuzcası, Ana Türkçe uzun ünlüleri ve söz başında
le-'yı koruması bakımından diğer Oğuz dillerinden ayrılır. Bölge, coğrafi
bakımdan Türkmen etkilerine son derece açıktır. Güney Harezm Oğuzcasını,
Türkmenceleşmiş Özbek diyalekti olarak kabul eden görüşlerin hareket
noktası bu tarihsel etkileşimdir.

Bu lehçe ile ilgili kapsamlı araştırmalar yapan Abdullayev, Harezm
bölgesindeki Özbek şivelerinin, Oğuz grubu (Güney Harezm) şiveleri ve
Kıpçak grubu (Kuzey Harezm) şiveleri olmak üzere iki grupta
değerlendirilebileceği görüşündedir. Bu iki ana grup arasında Oğuz-Kıpçak
tipi ve Kıpçak-Oğuz tipi şiveler vardır.

GHO, esas olarak Ürgenç-Hive grubu şiveleri, Hazorasp-Yangiarik
şiveleri olmak üzere ikiye aynlır (bk. Abdullayev 1961, 1978). Bu iki



Özbekistan 'da Oğuzca Bir Diyalekt
Güney Harezm - Oğuzcası

119

varyant dışında kalan kanşık tipte varyantlar da vardır. Kuzey (Kıpçakça) ve
güney (Oğuzca) varyantlann sınıflandınlmasında söz başında y- > C-, 1- >d-,
k- > g- gelişmeleri veya söz başındaki y-, 1-, k- 'nin korunması, söz
sonundaki -g/-g'nin farklı gelişmeleri gibi, genellikle fonetik ölçütler
kullanılır.

III. Güney Harezm Oğuzcası'nın ayırt edici ses bilgisel ve dil
bilgisel özellikleri

Bu bölümde GHO'nun Özbekçe ve Kıpçakça varyantıardan
farklılaşan, Oğuz varyantıarla paylaşılan, bazen de yalnızca kendisine özgü
ses özellikleri Ürgenç ve/veya Hive varyantıanndaki gelişmeleriyle
gösterilecektir.

GHO, yazı dili olmadığından, çatı görevi görecek bir üst dil yoktur.
Bu nedenle herhangi bir kelimenin GHO'nun köylere kadar farklılaşabilen,
değişebilen biçimleri bulunabilir.

III. 1. Ses bilgisel özellikler
111.1.1 Ünlüler: Güney Harezm Oğuzcasının en önemli ses özelliği,

yazı dili Özbekçeden farklı olarak, kısa ve uzun karşıtlarının oluşturduğu
zengin ünlü envanteridir. Dobos, Ürgenç varyantı için fonemik değeri olan
sekiz ünlü bulunduğu görüşündedir (1974: 6).

GHO'da kapalı e (e) ve açık e (ii) ayrımı vardır.
ii: biilll 'belli', dlli ' 50'
e: beyik 'yüksek', eyı'iyi', "e.l > el 'el; halk' (krş. Özb. el ay.).
ilk hecedeki e, Kıpçakça varyantıardan daha açık olmasıyla ayrılır.
i ve i ünlülerinin kısa şekilleri vardır. Kiril harfli metinlerde kısa i ve i,

b ve b harfleri ile gösterilmiştir:
sınır 'sinir', birii 'pire' (krş. Özb. burga ay.), dômir 'demir' (Özb.

temir ay.)
Uzun ünlüler: Güney Harezm Oğuzcasının diğer önemli bir ayırt edici

ses özelliği, Ana Türkçe ve Ana Oğuzca uzun ünlülerin korunmasıdır. Kısa
ünlülerle zıtlaşan uzun ünlüler yalnızca Türkmence etkisiyle açıklanamaz;
çünkü Türkmencede kısalan bazı ünlüler, GHO'da uzun ünlüyle görülür.

*a: *yan > yan 'yan'; ancak yan- 'yanmak' (krş. Trkm. yan ay.), "yôı
> yôt 'yad, yabancı'; ancak yat -'yatmak' (krş. Trkm. yôt ay.), *lr-aı > kôl-
'kalmak' (krş. Trkm. ğal- ay.),

*i: *lr-in > Jr-in,ktyn 'kın' (krş. Trkm. gin ay.), *lr-iz > Ir-iz - kiyz 'kız'
(krş. Trkm. glyr5 ay.),

*ö: *höt > ôt 'ateş', ancak ot 'ot' (krş. Trkm. ôt ay.), *lr-öş 'çift', ancak
Ir-oş- 'koşmak, katmak, eklemek' (krş. Trkm. ğoşa ay.), "ôtuii > ôdin 'odun'
(krş. Trkm. ôdun ay.),
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*ü: *büt > büt 'but' (krş. Trkm. büt ay.), *büz > büz 'buz'; ancak buz-
'bozmak' (krş. Trkm. büz ay.), *üç> üç 'uç'; ancak uç- 'uçmak' (krş. Trkm.
üç ay.),

*e: keçii > gecii 'gece', ancakgeçii 'geçe, geç vakit' (Trkm. giç ay.),
*telü > dii:li 'deli' (krş. deli ay.),

*i: "tirig > diri 'diri, canlı' (krş. Trkm. "tiri ay.), *tiş > diş (krş.
Trkm. "diş ay.),

*ö: * ö:ç > ö:ç 'öç, intikam', ancak öç- 'sönmek', *ö:t> ö:t 'öd',
ancak öt- 'geçmek', *k ö.'ç > g ö:ç 'göç', ancak göç- 'göçrnek'.

*u: *tUş> dUş 'düş' (krş. Trkm. duş ay.), *suçig > suci'tatlı' (krş.
Trkm. süyci ay.), *kuç > giIç 'güç' (krş. Trkm. giIç ay.),

yakin sözünde (krş. Trkm. yakin ay.) ikinci hecedeki birincil uzun
ünlü korunur.

ilk hece dışında ikincil uzunluklar da vardır: gelin 'gelin' (krş. Trkm.
gelin ay.), yiirek 'yürek' (krş. Trkm. yürek ay.),

*ekiz > ekiz 'ikiz' (krş. Trkm. ekiz ay.) örneğinde ise uzunluk ikinci
heceye kaymıştır.

Ünlü Uyumları: GHO'da artlık önlük uyumu kuvvetli, dudak uyumu
zayıftır. Sözcüklerin ses bakımından genel eğilimi, dudak uyumu dışında
kalmaktır:

gôrim 'görüm, kısrnet' 'dolu', MK kuruğ > "tür'f 'kuru' (krş. MK
kurıgu 'kurumak üzere olan', Özb. kuruk ay.), MK öküz> ôkiz 'öküz' (krş.
Trkm. öküz ay., Özb. ho 'kiz ay.),

MK altun> altın 'altın' (krş. Özb. oltin ay.), MK erük > drik 'erik'
(krş. Özb. o 'rik 'kayısı' ay.); ancak yuvarlak ünlüden sonra gelen dar-
yuvarlak ve düz-dar ünlüler arasında kararsızlık gözlenir.

Yuvarlaklaşma: Dudak ünsüzleri komşuluğundaki düz ünlüler
yuvarlaklaşabilir:

a > o: *avuç > ovuç (- av'fç) 'avuç' (krş. Özb. ho 'vuç ay.), MK
kawuş- > kowuş- (- tavış-) 'kavuşmak' (krş. Özb. "to'vuş- ay., Trkm. govuş-
ay.), MK tawışgan > tovşan 'tavşan' (krş. Trkm. towşan ay.),

e > ö: MK ew > öy 'ev' (Trkm. öy ay., Özb. uy ay.), MK sew- > sôv-
'sevmek' (krş. Trkm. sôy- ay., Özb. sev- ay.), MK çewür- > çôvür-
'çevirmek' (krş. Trkm. çôvür- ay., Özb. çovur- kanştırmak'),

ı> u: MK çıpkan > çuvan 'çıban' (krş. Özb. çipkon ay.),
Düzleşme: Düz ünlüler komşuluğundaki yuvarlak ünlüler benzeşme

veya yetkisiyle düzleşebilir:
ü > i: MK beôük > beytk 'büyük, yüksek' (krş. Trkm. beyik ay.), MK

bürge > blrii 'pire',
O > i: MK boğaz> blğaz 'boğaz' (krş. Trkm. boğaz ay., Özb. bo 'giz

ay.), biğım 'boğum' (Krş. Özb. bogin ay.)
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u > i: Ml( yumurtğa > yimirta 'yumurta (krş. Trkm. yumunga ay.,
Özb. yumurtta ay.),

o> u: oyan- > uyan- (~oyan-) 'uyanmak' (krş. Trkm. oyan- ay., Özb.
uyğon- ay.).

Öndamaksılaşma: Art ünlüler<, Iç, ş, yı ünsüzlerinin etkisiyle veya
birinci! uzun ünlünün kısalması, söz birleşmeleri vb. nedenlerle
öndamaksıllaşabilir:

a > e: eld 'ön' (krş. *iil 'ön, ön taraf; Özb. old ay.), ana> ana (kr.ş.
Trkm. ene ay., Özb. ona ay.), ayt- > iiyiı- (ayTt-) 'söylemek, demek'.

a > e: *taş > deş 'dış' (krş. Trkm. daş ay., Özb. toşkora ~ taskara
ay.), MK yana> yend 'yine' (krş. Trkm. yene ay., Özb. yana ay.), yarkanat
> yerkanat (krş. Trkm. yargdnat ay.),

u> ü: MK suw > süy 'su' (krş. Trkm., Özb. suv. ay.)
a > e: alıp + gel-·» iikkd- 'alıp gelmek; getirmek' (krş. Kzk. iikel-

ay.),
u> ö: *şu + ara> şôrd 'şura'.

111.1..2. Ünsüzler
Söz başındaki i}- 'nın korunması: Oğuz dillerinin en önemli ses

özelliklerinden biri, söz başındaki k- > g- ötümlüleşmesidir; ancak, Azerice,
Türkmence ve Anadolu ağızlannın aksine, Harezm Oğuzcasında söz
başındaki I}-, Türkiye Türkçesi, Gagavuz yazı dilinde olduğu gibi, korunur."
I}-'nın korunması, GHO'yu Türkmence ve Azericeden ayınr, standart
Türkiye Türkçesine yaklaştınr:

ktyz 'kız' (krş. l\.z. gız, Trkm. gıyJ ay.), kôş 'çift' (Az., Trkm. ğoşa
ay.),l}ara 'kara' (Az., Trkm. gara ay.), kucak 'kucak' (Az. ğucag ay., Trkm.
gucal}) vb; ancak goç yiğit, genç' (krş. Türkiye Türkçesi koç yiğit).

-I}-I-k-'nin korunması: Ürgenç diyalektinde çok heceli sözlerin
sonundaki -I} ve -k-'nin, ünlüler arası durumda ötümlüleşmemesi, GHO'nun
önemli bir ayırt edici ses özelliğidir (Dobos 1974: 80):

ayakı 'ayağı', kulakım 'kulağım'; eşikinde, gôynekim 'gömleğim'.
k- > g-: Söz başındaki k- 'nin yaygın biçimde ötümlüleşmesi, bir

Oğuzca ses özelliğidir:
MK kel- > giil- 'gelmek' (krş. Özb. kel- ay.), Ml( keçi (~eçkü) > geççi

'keçi' (krş. Trkm, geçi ay., Özb. eçki ay.), Ml( kez- > gaz- 'gezmek'(krş.
Özb. kez- ay.).

Ayırt edici diğer ünsüz gelişmeleri de şu şekildedir:

4 Söz başındaki t-, ~-/k- ünsüzlerinin hangi durumlarda ötümlüleştiği ya da
ötüınlüleşmediği, Türkolojinin henüz çözümlenemeyen sorunlarından biridir
(Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Posch 1958).
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b- > v-: Söz başındaki b-'nin birkaç kelimede sızıcilaşarak v-'ye
gelişmesi, Azerice ve Türkiye Türkçesi için karakteristiktir. Ürgenç ağzında
da kullanım sıklığı yüksek birkaç kelimede, söz başındaki b- sızıcılaşır:

bar- > var- 'varmak, gitmek'(krş. Trkm, Özb. bar- ay.), ber- > var-
'vermek' (krş. Trkm, Özb. ber- ay.), bol- > vol- (~ ol) 'olmak' (krş. Trkm,
Özb. bol- ay.), bile-n> vilen 'ile' (krş. Trkm. bilen, Özb. blan, bi/an ay.)
(Dobos 1974: 80).

t- > d-: Söz başındaki yaygın t- > d- ötümlüleşmesi, yine tipik bir
Oğuzca ses gelişimidir:

"tôtak > dodak 'dudak' (krş. Özb. dodok ay.), MK tofi- > dofi-
'donmak', MK tokuz > dokkız '9' (krş. Özb. to'kkiz ay.); "tirig > dir] 'diri,
canlı' (krş. Özb. tirik ay.).

-p- ünsüzünün korunması: Kıpçak dillerinin aksine GHO'da -p- kısa
ünlüler arasında ötümlüleşmez:

ylpiik 'ipek' (krş. Trk. yüpek, Özb. ipak, ancak Kzk. jibek ay.), MK
töpö > dôpd 'tepe' (krş. Trkm. depe ay., Özb. tepa ay., ancak Kzk. töbe ay.);
sapan 'sapan' (krş. Trkm. sapan, Özb. sopkon ay.).

Birincil uzun ünlüden sonra gelen ötümsüz ünsüzlerin uzun ünlünün
kısalmasını telafi etmek üzere ötümlüleşmesi, yine Oğuz dillerine özgü bir
ses gelişimidir:

-ç- > -c-: ke.çü > gecii 'gece' (krş. Trkm. gice ay.), */füçalf > Ifücalf
'kucak' (Trkm. ğucak ay.), MK süçig > sıler 'tatlı' (krş. Trkm. süci ay.),
"ôçak > ocak 'ocak' (krş. Trkm. ôcak ay., Özb. o 'çok ay.),

Aynı gelişme eklerde de görülür: * ayın-cık 'oyuncak', kara-cık 'göz
bebeği'; (l)nd (~(i)nc'f),

-t- > -d-: biitak > budak 'budak, dal' (krş. Trkm. püdak ay., Özb.
butok ay.), "ye.ti > yeddi '7' (krş. Trkm. yedi ay., Özb. yetti ay.), *etük >
iidik 'edik, çizme' (krş. Trkm. Mik ay., Özb. etik ay.), *iita- > ada- 'ad
vermek' (krş. Özb. ata- ay.).

Birincil uzun ünlüsü bulunan tek heceli sözlerin sonundaki ötümsüz
ünsüzün ötümlüleşmesinde kararsızlık vardır. Bir başka deyişle, birincil
uzun ünlülerin korunduğu tek heceli bazı sözlerde bazı son ses olan
ötümsüzler, ötümlüleşir. Bu gelişme de GHO'ya özgüdür:

*iiç > ôc 'aç, acıkmış' (krş. Trkm. ôç ay., Az. ac ay.), *iit > ôd 'ad,
isim' (Trkm. iit ay., Az. ad. Ay.), * ö:ç > ö:c 'öç, intikam' (krş. Trkm. ö:ç
ay., Az. öc ay.),

"üç > uç 'uç' (krş. Trkm. üç ay., Az. uc ay.), *k ö:k > gök 'gök' (krş.
Trkm. g ö:k ay., Az. göy ay.),

İkizleşme: GHO diyalektlerinin önemli bir ayırt edici ses özelliği de,
kapalı tek heceli sözlerin, iyelik eki alması durumunda, sondaki ünsüzün
ikizleşmesidir:

göz + i > gözzi 'gözü', baş + ı> başşıfia 'başına' vb.
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Bu ayırt edici ikizleşmenin dışında, uzun ünlülerin kısalması,
benzeşme, örnekserne veya başka nedenlerle ortaya çıkan ikizleşme
örnekleri vardır:

-ç- > -çç-: MK keçi (~eçkü) > geççı 'keçi' (krş. Trkm. geçi ay., Özb.
eçki ay.),

-k- > -kk-: e.ki > Ikki '2' (krş. Trkm. iki, Özb. ikki ay.), alıp + kel- >
iikkii- 'alıp gelmek'.

-1}-> -I}I}-:MK tokuz > dokkız '9' (krş. Trkm. dokuz ay., Özb. to 'kkiz
ay.), sakkız 'sakız' (krş. Trkm. sakgıç ay., Özb. saşiç ay.), "tokiz > dokkız
'9' (krş. Trkm. dokuz ay., Özb. to 'tl}iz ay.), *sal}iil > sakkal 'saka}' (krş.
Trkm. sakal ay., Özb. sokol ay.),

-1- > -11-: MK elig > alil '50' (krş. Trkm. elli, Özb. ellik ay.), ulli 'ulu,
büyük' (krş. Trkm. ulı ay., Özb. uluğ ay.),

-n- > -nn-: MK tıriiak > dinnak 'tırnak' (krş. Trkm. dırnak ay., Özb.
tirnok ay.),

-p- > -pp- : alıp + bar- > appar 'alıp gitmek, götürmek'.
-r- > -rr: *I}iirı > karri 'yaşlı' (krş. Trkm. garı ay., Özb. kari ay.),

arnı} 'zayıf, çelimsiz' (krş. Özb. orik ay.),
(-t-»-d-> -dd-ı ye.ti > yeddl'7' (krş. Trkm.yedi ay., Özb.yetti ay.),
s-ç şeması korunması: MK saç> saç 'saç' (krş. Trkm. saç ay., Özb.

saç ay.; ancak Kıp. çaç ay.), MK sıçğan > sıçan 'sıçan' (krş. Trkm. sıçan
ay., Özb. siçkon ay.; ancak Kıp. çıçkan ay.), MK süçig > sud 'tatlı' (krş.
Trkm. sud ay., ancak Kıp. çüççi ay.).

Düşme ve Türeme:
b- > 0-: Türkmencede korunan, Azerice ve TT' de düşen bol-

sözcüğünün başındaki b-, GHO'da üç farklı şekilde yer alır: bol- ~ vol- ~ 01-
'olmak'. Vol- şekli, b- > 0- gelişiminin ara dönemini göstermesi
bakımından önemli ve GHO için ayırt edicidir.

-g- > -0-: g, ünlülere karşı dayanıksız olması nedeniyle, tek heceli
kelimeler dışında, kolayca söyleyişten düşebilir. g'nın hangi durumlarda
düştüğü ya da korunduğu konusunda kesin bir kural yoktur, ancak hece
başında düşebilir:

MK sıçğan > sıçan 'sıçan' (krş. Özb. siçkon ay.), MK kuıgar-> kutar-
'kurtarmak' (krş. Özb. kutkar- ay.), MK suwgar- ~ suwrar- > suvar-
'suvarmak, sulamak' (krş. Özb. sugor- ay.),

Çok heceli sözlerin sonunda düşer:
MK aJıg~ ayıg > ayu 'ayı' (krş. Özb. ayii} ay.), MK azıg > azu 'azı

dişi' (krş. Özb. azil} ay.), MK kapuğ > kapi 'kapı'.
"irig > irI (~ irI) 'iri' (krş. Özb. yirik ay.), MK ölüg > öll 'ölü' (krş.

Özb. o 'lik ay.), MK tirig > dirI 'diri, canlı' (krş. Özb. tirik),
Söz sonundaki -ğ'nın GHO'da birkaç sözde korunması arkaizm ya da

bir iç ödünçlernedir:
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MK arığ > arıg 'temiz', MK kuyug > kuyug (~ /fuyü) 'kuyu' (krş.
Özb./fudu/f ay.),

-g- > -0-: Çok heceli sözlerin sonundaki, hece ve ek başındaki -g-
düşebihr:

MK bürge > blrii 'pire' (krş. Özb. burga ay.),
-1- > -0-: giilsii > giisii 'gelse', vosa- 'olsa' (ancak volmasin

'olmasın'),
-r- > -0-: MK bar> bii ~ va 'var', -lAr> -lA 'çoğul eki' (krş.

Karaçay-Balkarca -lA 'çoğul eki'),
h- türemesi: Üçüncü tekil kişi zamiri sözcüğü önünde h- türer. Bu

gelişim de GHO'ya özgüdür:
*u > hu 'o' (krş. Özb. u ay.),
Birkaç kelimede daha h- türemesi görülür:
"inci > hinci 'inci' (krş. Özb. incu ay.), *ülı- > hula- 'ulumak' (krş.

Trkm. üvla- ay., Özb. uli- ay.),

ID ..2. Biçim bilgisi:
İsim Çekimi
Çoğul Eki: İsimlerde ve fiillerde çokluk eki -IA'dır (Özb. -ler) :
kışı-Iii 'kişiler', hula 'onlar' (krş. Krç.Blk. -lA, tawlıla 'dağlılar'),
İyelik Ekleri:
GHO'da iyelik ekleri diğer Türk dilleri ile aynıdır. İyelik ekleri ile hal

ekleri arasında zamir n'si türer. Zamir n'si GHO'yu Özbekçeden ayınr.
GHO'da datif eki olarak ünlülerden sonra -gal-gii,-yal-yii;

ünsüzlerden sonra -(y)a/-(y)ii kullanılması, diğer bir ayırt edici özelliktir.
Kişi Zamirleri: Kişi zamideri miin/sdn/hu, bizld/ stzlô/hula'ôsr,

Üçüncü tekil kişinin (h)u, üçüncü çoğul kişinin (h)ula olması GHO'ya
özgüdür.

Ürgenç diyalektinde akuzatif ve genitif durumlan kan şmı ştır: -nI.
Bazen -I, akuzatif-genitif olarak kullanılır: adam-ı yamanı 'adamın kötüsü'.

Geçmiş zaman (-DI, -GAn, Ip): -GAn ile yapılan geçmiş zaman birinci
kişi çekiminde, ek, GAm biçimine gelişir.

Şimdiki Zaman (-A-, -y-, -yatır-): Bu zamanda Özbek etkisi açıktır.
Ancak Özbekçe -yap yardımcı fiili ile yapılan şimdiki zamanın
kullanılmaması, GHO için bir başka önemli ayırt edici özelliktir.

Gelecek Zaman (-(A)cAk, -Ar, -AsI): GHO'yu diğer varyantlardan
ayıran en önemli özelliklerden biri, gelecek zamanın -cAK ile kurulmasıdır.

Soru eki: Soru eki Kıpçak grubu varyantlarda -mA ile yapılırken,
Oğuzca varyarıtlar için -ml/-mıkarakteristiktir.

-cAK sıfat-fiil eki, InçA zarf-fıil eki Oğuzca varyantlara özgüdür.
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111.3. Söz Varlığı
Türk dillerinde isim, sıfat, zarf arasında biçimce bir ayrım yoktur.

Herhangi bir sözün bu kategorilerden hangisine ait olduğunu söz dizimi
belirler. Ürgenç diyalektinde, aynı kelimenin farklı ses gelişimleri ile isim ya
da sıfat kategorisi arasında ilişki vardır. Uzun ünlülü biçimler isim, kısa
ünlülü biçimler ise sıfat görevinde kullanılabilir:

ala (sıfat), ala (isim), 4 (sıfat), at (isim), gök (sıfat), gö:k (isim), kara
(sıfat), kôra (isim), sarı (sıfat), sarı (isim),

Aynı kelimenin değişken biçimlerinin kelime kategorilerini
belirlemesi, Türk dilleri için farklı ve ilgi çekici bir gelişmedir.

GHO diyalekti, söz varlığının niteliği bakımından da Özbekistan'daki
diğer diyalektlerden ayrılır.

Örneğin, Genel Türkçe kol ve el kelimeleri, Oğuz dilleri ile diğer
varyantlan ayınr. Kol, Oğuz dillerinde 'omuzdan parmaklara kadar uzanan
vücut organının tamamı'nı, el ise 'kolun bilekten parmak uçlanna kadar
olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü'nü ifade eder. çağatay ve
Kıpçak dillerinde ise kol, Oğuz dillerindeki her iki kavramı birlikte ifade
eder. GHO, bu bakımdan da Oğuzca tipte bir varyanttır.

Oğuzcayı, Kıpçak ve Karluk gruplanndan ayıran başlıca leksik
örnekler şu şekildedir:

ses (Trkm. ses, Özb. tovuş ay.), el 'el' (Trkm. el ay., Özb. kol ay.),
sövüt 'söğüt' (Trkm. sövüt ay., Özb. tol ay.), kapı 'kapı' (Trkm. gapı ay.,
Özb. eşik ay.), ç ö:rek 'çörek, ekmek' (krş. Özb. kulça ay., Trkm. çörek ay.),
karınca 'kannca' (Trkm. garınca ay., Özb. kumurska ay.), tovşan 'tavşan'
(krş.Trkm. towşan ay., Özb. koyon ay.).

Bu tipik Oğuzca sözler, söz varlığı bakımından ayırt edicidir.

111.4. Ödünçlemeler
Arapça, Farsça ödünçlerneler söz varlığının büyük bir bölümünü

oluşturur. Rusça özdünçlemeler yazı dilinin aksine azdır. Ödünç sözlerin bir
bölümünde uzun ünlüler korunur:

Far. taze> tôza 'temiz'.
Eski dönemlerde ödünçlenen ve halk diline girmiş olanlar Türkçe

sözlerdeki ses gelişmelerine uyar:
Ar. Aişe> *Eyşe > Eşşe 'Ayşe, özel ad' (krş. Kerkük Türkçesi Eşe).
Dudak ünsüzleri komşuluğundaki düz ünlüler yuvarlaklaşabilir:
Far. birinç > bürünç 'pirinç', Far. baba> buva 'baba'.
Söz içindeki h'nin düşmesiyle telafi uzunluğu ortaya çıkabilir:
Far. köhne> kö:ne 'eski', Far. zehr > zer 'zehir', Ar. kahr > tar

'kahır' .
Türeme: Rus. ap/eka 'eczane' > hap/ik 'eczahane'.
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Aykırılaşma: r> i: *Ar. zarar> zelel 'zarar', Far. derbeder> delvedel
'derbeder'

Yer Değiştirme: ry > yr: Far. deryô > deyra 'ırmak'.
Söz başındaki t ve söz içindeki k ünsüzünde öndamaksılaşma görülür:
k'ambagal 'fakir' (krş. Özb. kambağal ay.), bek'ôr, dük'an.
Ürgenç ağzında söz sonundaki ikincil p sesi iyelik eki aldığı zaman

ötümlüleşmez: Ar. kitôb > kitap + ı> kitapı 'kitabı', Ar. mekteb > mektep +
i> mektepi.

Arapça kökenli sözlerdeki ayın sesi v ile temsil edilir:
du'a > dava 'dua'. (krş. Ar. şu 'le > Kzk. sewle 'şule, ışın'),
-b- > -v-: Ünlüler arasındaki -b - sızıcılaşabilir:
Far. yaban> yavan 'yaban, köy'.
Söz başında birinci g- ve g- alınma sözlerde bulunur:
Far. goşt > göş 'et'; Far. toz> ğoz 'koz, ceviz'

111.5. Örnek Metin
artak
masal

bir varakan. bir yoğakan, kadim
zamaIlada şirin deyan bir hoşroy J,öz

bir varmış, bir yokmuş, kadim zamanlarda
Şirin adlı bir güzel kız

varakan. vuni asmandayi ay eşitip
şirlnn! yanina galipti. osifi: "san mannan

varmış. Bunu asumandaki (gök) ay işitip
Şirin' in yanına gelmiş. Ona: "Sen, benden

hoşroymisan?" daptl, şirlm bllan
urişipti. osıfi ikkisi ulli bir meydana

güzel misin?"demiş. Şirin ile vuruşmuş.
Bu ikisi, ulu (büyük) bir meydana

çlkıptlla, ulli bir tarazi kurlp, osıü
tarazini bir yanina şjrlnul otistiripti.

çıkmışlar, ulu bir terazi kurup, bu
terazinin bir yanına Şirin'i oturtmuş.

hula hösinlarini ôlçtycak voliptila.
şunda şirin ağır galtptt, ayni otırğan

Onlar hüsünlerini (güzellik) ölçecek
olmuşlar. Bunda Şirin ağır gelmiş. Ayın
oturduğu
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tarapi yüiifl galipti. osifi ay uyalib izza
volip, asmana uçib gatipti.

tarafı hafif gelmiş. Bundan ay utanıp, rezil olmuş,
asumana uçup gitmiş.

osifi asmannan çüşmaptl, şu kallşfnda
kalavarlpü' ay.

Bu sebeple, asumandan inmemiş. O
kalışında, kahvermiş ay.

Sonuç

Ana Türkçe uzun ünlüleri koruyan, Türkmence ile pek çok dil bilimsel
özelliği paylaşmasına karşılık, Türkmenceden bazı küçük farklılıklan
bulunan GHO, söz başında t- > d- , k- > g- gelişmeleri, yaklaşma durumu
ekinin -A olması gibi ses ve biçim özellikleriyle, tipik bir Oğuz dilidir.
Toplum dilbilim bakımından ise, Türkistan'ın adeta küçük bir modeli
sayılabilecek Özbekistan, 20. yüzyıl boyunca Sovyet dil politikalannın
laboratuan, Harezm bölgesinin temsil ettiği dil ve kültür ise bu politikaların
mağduru olmuştur.

Kısaltmalar:
Ar.: Arapça, ay.: aynı, Az.: Azerice, bk.: bakınız, Far.: Farsça,

GHO: Güney Harezm Oğuzcası, Krç.Blk.: Karaçay-Balkarca, krş.:
karşılaştınnız, Kıp.: Genel Kıpçakça, Kzk.: Kazakça, MK: Divanü
Lügari-Türk, Özb.: Özbekçe, Rus.: Rusça, Trkm.: Türkmence, vb.: ve
başkalan, vd.: ve diğerleri, yy.: yüzyıl.
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ALMANYA'DA TÜRK MİZAH VE Hİcİv USTASı
USTASı: ŞİNASİ DİKMEN

SedalŞABİN

Özet
Bugün Almanya da milyonlarca Türk yaşamaktadır. Bu

insanlarsosyal ve kültürel etkinliklerde oldukça başanlı ve
önemli işler yapmaktadır. Bunlar arasında Şinasi Dikmen de
çok önemli bir yere sahiptir. Kabare ve hiciv sanatında yaptığı
yeniliklerle dikkati çekmektedir. Yazdığı kitaplar ve oynadığı
oyunlar Almanlar tarafından ilgiyle izlenmekte ve kabul
görmektedir. Dolayısıyla Almanya'da yaşayan Türklerin
başarısı Türkiye'den de dikkatle izlenilmekte ve onlara destek
verilmektedir. Bu insanlar Türk kültürünü Almanya'da
tanıtmakla çok önemli bir görevi yerine getirmekteler.

Anahtar kelimeler: Almanya' da Türk kabare oyunu,
Şinasi Dikmen, hiciv, mizah

The Master of Turkish Humour and Satire in Germany:
Şinasi Dikmen

Abstract
Today millions of Turks have been living in Germany.

These people have been doing very important and succesful
activities in social and cultural areas. Among these Şinasi
Dikmen has a very significant place. His innovations on the art
of the cabaret and satire had been attracted. His books and
plays have been watched and accepted by Germans. The
success of Turks living in Germany has been watched from
Turkey as well and been supported these people have realized a
very important duty by introducing the Turkish culture in
Germany

Key words: the cabaret in Germany, Şinasi Dikmen, satire,
humour

LL.Dünya Savaşından sonra Almanya, ekonomide göstermiş olduğu
gelişmeden dolayı büyük iş gücüne ihtiyaç duymuştur. Bu çerçevede,
30.10.1961 tarihinde Federal Almanya ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti
arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Türkiye'den ilk etap
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ta 6500 misafır işçi talep edilmiştir. Almanya'ya misafır işçi statüsünde 6500
kişinin trenlerle göç etmesi üzerinden yaklaşık 44 yıl geçmiştir. Bu göç
furyası son 15 yıl içinde gerilese de, 2004 yılı itibanyla Almanya' da
yaşayan Türklerin sayısı 2.107.426 kişiye ulaşmıştır.

Ünlü Alman yazar Max Frisch'in "İşçi bekliyorduk, insanlar geldi"
sözü, Almanya'nın bu insanlara bakışının çok kısa özetidir. Sanayileşmiş
bölgelere yerleştirilen Türklerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlan, önceleri hiç
dikkate alınmamıştır. Almanya, bu insanların nasılsa bir miktar para
kazandıktan sonra ülkelerine geri döneceklerini düşünmüştür ve bu konuda
haksız da sayılmazdı. Çünkü, Türkler de Almanya 'ya bu amaçla gelmiştir.
80'li yıllar Türklerin ülkelerine geri dönmeyeceklerini göstermiştir. Bu
durumun Alman yetkilileri tarafından da anlaşılması üzerine, 1984 yılı
itibanyla, Türklerin ülkelerine geri dönmeleri için "Geri Dönüşü Teşvik
Yasası" çıkartılmıştır. Sonuç, Almanya'nın beklediği gibi olmamıştır. Anılan
tarihten sonra, bu insanlann Almanya'ya uyum sağlamalan için çeşitli
projeler geliştirilmiştir. Özellikle de Almanya'ya ilk gelen, yani birinci
kuşak Türkler, kültürel ve sosyal ihtiyaçlannın karşılanmasında büyük
sıkıntılar çektiler. Kendilerini Almanca ifade edemediklerinden dolayı kendi
içlerine kapandılar. Başka bir ifadeyle, kapalı topluluklar oluşturdular.
Bunun sonucu olarak da, bu insanlar sorunlannı çeşitli yayın organları
yoluyla dile getirme ihtiyacı hissettiler. Bu yayınların arasında Türkçe
yazılan kitaplar önemli bir yer tutar. Bu kitaplar genelde ideolojik amaçlarla
ve Türkçe yazıldığından okur çevresini yine Türkler oluşturmuştur. Örneğin
Bekir Yıldız' ın "Alman Ekmeği" adlı eseri bu tür kitaplardan biridir.
Dolayısıyla Alman okuruna ulaşmayan ve hitap etmeyen bu eserler, önceleri
Alman Edebiyatının bir bölümü olarak değerlendirilmemiştir. Ancak ikinci
ve üçüncü kuşağın Almanya'da doğup büyümesi ve Alman diline hakim
olması, Almanca yazan Türk yazarların Alman Edebiyat çevrelerince de
kabul edilmesinde ve benimsenmesinde önemli bir etken olmuştur. Her iki
dili ve kültürü de, bizzat içinde yaşayarak tanıyan bu insanların ortaya
koyduklan eserler son yıllarda, özellikle de Almanya'nın bütününde hak
ettiği yeri almaya başlamıştır. Aşağıda sunacağımız yazar Şinasi Dikmen de
bunlann içinde çok önemli bir yere sahiptir. O sadece kitaplar yazmamış,
Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenli olarak kabare oyunu oynamaktadır.
Türk sanatçılannın bir Alman sahnesinde oynadığı ilk ve tek kabaredir.
Şinasi Dikmen'in kabarede işlediği konulara girmeden önce biyografısi
hakkında kısaca bilgi vermek yerinde olur.

Şinasi Dikmen 1945 yılında Samsun'un Ladik ilçesi'nin Çakırgümüş
köyünde dünyaya gelmiştir. İlkokulu ve Ortaokulu Ladik ilçesinde
okumuştur. Ankara da Sağlık Meslek Yüksek Okulunu bitirdikten sonra dört
yıl sağlık memuru olarak görev yapmıştır. Ankara da Goethe Enstitüsünde
Almanca kurslanna katılarak Almanca öğrenmeye çalışmıştır. Daha sonra



Almanya 'da Türk Mizah ve Hiciv Ustası
Şinasi Dikmen

131

Almanya'ya giderek hasta bakıcı olarak görev yapmaya başlamıştır.
Dikmen'in ilk kitabı "Wir werden das Knoblauchkind ... " ( biz sanmsak
çocuklar. ..) 1983 yılında, ikinci kitabı "Der Andere Türke" (Diğer
Türk) 1986 yılında, üçüncü kitabı "Hurra, ich lebe in Deutschland" (Yaşasın,
ben Almanya da yaşıyorum) da 1995 yılında basılmıştır. Yazar, 1988
yılında Küçük Sanatı Geliştirme Ödülünü, 1991 yılında ise Alman
Gazetecilik Ödülünü almıştır. Başanlı çalışmalarından dolayı Almanya' da
popüler olmaya başlayan Şinasi Dikmen, 1997 yılına gelindiğinde kendi
sahnesi olan Knobi-Bonbon'u kurmuştur. (www.trd-
online.netlsinasiroportaj.htm, S. 2) Aynı zamanda Die Kaes (Kabaret
Anderungsschneiderei) adlı kabarede düzenli olarak kabare sahnelerneye
başlamıştır. O sadece Frankfurt'ta oyunlannı sergilememiş Avrupa'nın bir
çok kentinde oyunlar oynamıştır. Halen Almanya' da serbest yazar ve
kabare oyuncusu olarak çalışmaktadır. (www.
Ulvialacakaptan.comlhtmlkonul.htm, S. 1)

Peki nedir Şinasi Dikmen'i Almanya'da bu kadar popüler yapan?
Neden oyunlan günlerce kapalı gişe oynuyor ve en önemlisi de Türk
olmasına rağmen, neden Alman izleyicisi tarafından daha yoğun ilgi
görüyor? Ana dili Türkçe olan bir insan düşünelim, ama oyunlan Almanca
olsun. Türkçe düşünce biçimini Alman Diline aktarırken, hiciv ve mizah
türünü ustaca harmanlaması, Alman toplumunun sosyal, kültürel ve
ekonomik yapısını yine Almanlara üçüncü bir gözle yeniden iletirken Türkçe
ve Almanca kanşımı bir dil yaratması, Almanlara çok çarpıcı gelmektedir.
O, bir anlamda Alman toplumunun aynası olmaktadır. Oyunlannda sadece
Almanya'yı ve Almanlan hicvetmemekte, aynı şekilde Almanya'da yaşayan
Türkleri de hicvetmektedir. Özellikle de Alman ve Türk insanın iletişim
kurduğu alanlan sıkça işlemektedir. Her iki kültürün birbirine bakış açısını
iğneleyici, yerici bir biçimde sunar. Oyunlan genelde tek kişilik oynayan ve
monologlar halinde sunan Dikmen, kendi deneyimlerini ve gözlemlerini
oyuna aktarır. Örneğin, Nereye Gidiyorsun, Türk adlı oyun kendi çocukluk
anılanyla doludur ve olaylar bir roman kurgusu içinde gelişir. Bir oyununda,
kendi doğup büyüdüğü Çakırgümüş köyünde genç bir çoban ünlü Alman
şair, yazar ve devlet adamı Johan W. V. Goethe'yi rüyasında görür. Tüm
Dünya'da saygın bir yer edinen Johan W. V. Goethe, Çakırgümüşlü genç
çobana Almanya'ya gidip "Alaman" sahnelerinde kendi kültürünün
hicivlerini aktarmasını öğütler. Genç Çoban Almanya'nın yolunu tutar,
Almanya' da yaşayan amcası ona Alman bayanlan hakkında önemli bilgiler
verir. Bu oyunda Şinasi Dikmen Almanya'nın tarihi kişilikleri ile basit bir
çobanın yaşamını ustaca kesiştirir. örneğin "Yaşasın, Ben Almanya' da
Yaşıyorum" adlı kitabının bir bölümünde, Almanya da yaşayan küçük bir
Türk kızının yine Johan W. V. Goethe'ye yazdığı bir mektup yer alır.
Mektupta, küçük kızın küçük yaşlarda karşılaştığı yabancı düşmanlığı ve
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Almanya da yabancı olmanın zorlukları anlatılır. Aynı eserde Türk ve Yunan
düşmanlığı da hicvedilir. Bir Türk gurbetçi iznini geçirmek için yollara
düşer. Gurbetçi ülkesine varabilmek için Yunanistan karayollannı kullanmak
zorundadır. Gurbetçinin kızı, babasına sürekli Yunanistan ile ilgili sorular
sormaktadır. Aslında küçük kız, babasının kendisine bu ülke ile ilgili
anlattıklannı tekrarlamaktadır.

Dikmen başka bir oyununda, Alman bir aile, Almanya' da tanıştıkları
bir Türk aile ile birlikte Türkiye'ye gelir. Almanlar köy yaşantısını çok güzel
ve ilginç bulurlar. Türkiye hiç düşündükleri gibi değildir. İnsanlar son derece
konukseverdir. Öyle ki, her gün misafirlerine kendi yaptıklan yiyecekleri
sunmak için Alman ailesinin yanına ziyarete gelirler. Bu durum zamanla
Alman Aile için dayanılmaz bir hal alır ve köyden kaçarlar. Bu ve buna
benzer öyküler Dikmen'in eserlerinin tamamında yer alır.

Yukanda kısaca söz ettiğimiz öyküler neden bu kadar önemlidir? Bu
tür anılar tüm insanların yaşamında yok mudur? Yoksa insanların gülme
ihtiyacı mıdır Şinasi Dikmen'i bu kadar ünlü yapan? Elbette değiL. 0,
felsefenin ağır ve derin düşünce yöntemlerini basit ve yalın bir anlatımla
insanlara sunar. Alman Edebiyat Tarihi'ni ve Alman Edebiyat Felsefesini
basit göstergelerle ortaya koymaktadır. Örneğin Johan W. V. Goethe Alman
Edebiyat tarihi 'nin önemli bir şahsiyetidir. Bu soylu ve bilge kişinin
karşısında, basit, ama içinde Johan W. V. Goethe kadar bilgelik taşıyan
Çakırgümüşlü genç çoban yer alır. Dikmen'in oyunlannda, Aşık Veysel ve
Mevlana gibi kişiliklere yer vermesi, sadece benzer kişiliklerin Türk
Kültüründe de varolduğunu anlatmaz, aynı zamanda kendi kültürünün
yabancılar tarafından tanınmasını da sağlamaktadır. Almanların, kendilerini
sanat tarihinde önemli bir yere koymaları karşısındaki övgülerine, o, kendi
kültürünün kişilikleri ile karşılık verir. Bu karşılık verme, Doğu-Batı
karşıtlığını ortaya koymak için değil, kültürlerin benzeşim ve aynşım
noktalarını vurgulamak için yapılır. 0, Doğu-Batı karşıtlığını vurgulamak
amacıyla oyunlannı sahneleseydi, kendi kültürünün bazı davranış biçimlerini
de hicvetmezdi. Dolayısıyla, onun amacı, oyunlarını sahnelerken, insanların
anlık olarak eğlenmesini sağlamak değildir; Almanların ve Türklerin
birbirleri hakkında oluşturdukları önyargılannı yermektir. Ona göre, bu
yargıları ortadan kaldırmanın en güzel yolu mizah ve hicivdir.

Şinasi Dikmen'i popüler yapan sadece seçtiği konular değildir.
Almanya' da bu ve buna benzer konular Türk ve Alman yazarlar tarafından
da yazılmıştır. Onun başarısını sağlayan asıl etmen, yazılarını yazdığı ve
oyunlarını oynarken kullandığı dil ve anlatım üslubudur. Almanca dilbilgisi
kurallarını hiçe sayarak, ve bu kuralları, öğrenimi olmayan bir Türk işçisinin
cümle kalıpları içinde eriterek, yeni ve farklı bir Almanca üslup yaratması
onu diğer yazarlardan farklılaştınr ve Alman izleyicisine veya okuyucusuna,
Almanca'yı tam öğrenememiş Türklerin kullandığı cümle kalıplanyla hitap
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eder. Bu cümle kalıplarını mizah anlayışı içinde tekrar üretir. Bu kalıplar,
Türklerin Almanlar ile kurduklan günlük iletişim dilinde de belirgindir. Eğer
oyunlannın veya kitaplannın adlanna bakılırsa bu konu daha anlaşılır olur.
örneğin, köyünden Almanya'ya gitme imkanı bulan bir genç "Yaşasın, ben
Almanya'ya Gidiyorum" gibi bir çığlık atmaz da ne yapar? Ya da, yabancı
karşıtı olan bir Alman'ın Türk çocuklanna "sarımsak yiyiciler" (Wir werden
das Knoblauchkind- Biz sanmsak çocuklar. .. - ) demesi onlara göre doğal
değil midir? Ya da Türkleri önyargılarla tanıyan birinin, bir şekilde bir Türk
ile yakınlık kurması, önyargılann (Der andere Türke - diğer Türk-) yıkılması
anlamına gelmez mi?

Dikmen'in bu mizah kurgusu ve hiciv anlayışı, oyunlannın ya da
kitaplannın her cümlesinde görülmektedir. Onun kitaplan her bir olayı yerici
bölümlerden oluşur. Her bölüm belirli bir konuyu irdelemek için yazılmıştır.
Kitaplarının bir bölümünde yabancı kavramını ya da yabancı düşmanlığını
incelerken, bir başka bölümünde bu konuyu tekrar işlemez, farklı bir konuyu
ele alır. Oyunlan ise tek bir konu üzerinde gelişir ve farklı, genelde 3-4
perdeden oluşur. Sahne dekoru bir tiyatro oyununu andınr. Ancak tiyatro
sahneleri gibi zengin değildir. Ancak belirli konuyu çağnştıracak nesneleri
sahnesinde kullanmaktadır.

Şinasi Dikmen Alman Geleneksel kabare sanatını, Almanya'da
yaşayan bir Türk'ün bakış açısıyla yeniden düzenleyerek yenilikler ortaya
koymuştur ve bu anlamda yenilikçidir. Bu yenilikçilik anlayışı, özellikle de
dilde kendini gösterir. 0, hicvettiği olaylara konulara bir çözüm sunmaz ve
eserlerinin tümünde son açıktır. Sonun açık uçlu olması, çözümü seyirciye
ya da okuyucu bırakmak istemesindendir. Ve sorunların çözümlenmesinde
okuyucunun veya izleyicinin katılımını beklemektedir.
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FELSEFİ BİR YAKLAŞıM

H. Gamze DEMİREL

"ÖL VE OL" Goethe

Özet
Klasik Türk Edebiyatı şairleri, eserlerinde aşkı çeşitli

vesilelerle işlerken; insanlara ilahı bilgileri sezdirrneyi
hedeflemişlerdir. Aşkı ve buna bağlı olarak gelişen içsel
değişimin aşamalarını mazmunlardan hareketle anlatmaya
çalışmışlardır. Bu mazmunların başında da şem' ve pervane
gelmektedir. Pervane, mumun ziyasına odaklanarak onda
yok olmayı başarmış; alevle tek vücut olmuş; alevden aldığı
feyizle ikilikten kurtularak birliğe ermiştir.

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, Aşk, Ateş,
Şem', Pervane

A Philosophical Approach on the Inner Adventure of
"Candie and Moth"

Abstract
Classical Turkish literatııre poets aimed to inspire people

with celestial wisdom, while taking up love by various means.
They tried to express love and inner stages of change
developing dependent on love by using allegorical symbols.
Candle and moth are among the most common used allegorical
symbols. The moth, focusing the light of the candle, achieved
to be dissolved in it; it has got in a body with the flame, it
disingaged from the duality and attained unity with the
inspiration it took from the flame.

Key Words: Classical Turkish Literature, Love, Flarne,
Candle, Moth.

Yaratılmışların tümünün ve dolayısıyla bilinç sahibi olan
insanoğlunun yaşamdaki asıl hedefini, ilahı bilgiye ulaşmak ve gerçek
yaratıcıya hizmet etmek oluşturur. Zira tabiatta var olan her şey ilahı
aleme ait izler taşımakta ve hedefe ulaşma hususunda insanlara ip uçları
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sunmaktadır. Divan şairleri de aşkı çeşitli vesilelerle işlerken; eserleri
vasıtasıyla, insanlara ilahi bilgileri sezdirmeyi hedeflemişler; ilahi aşkı ve
buna bağlı olarak gelişen içsel değişimin aşamalarını, değişik
mazmunlardan hareketle, ki bunların başında pervane ve mum
gelmektedir, sembolik anlamlarının arkasına gizleyerek dile
getirmişlerdir. Çünkü "Semboller, , ilahi hareketleri yeterli bir
şekilde (gereği gibi) yansıtırlar ve bu yansıtma, sembolizmin kullanılması
için yeterli bir gerekçe teşkil eder" (Livingston,1998:116).

İnsanoğlu, asli yurdundan koparıldığı günden beri gerçek yaratıcıya
ve vatanına özlem duymakta; bu gölgeler dünyasında gerçeği aramaktadır.
Bu arayış ileriye değil; zamanın gerisine, hafızalardaki anılara; yani
geçmişe yönelen bir arayıştır. Ruhun aslını aradığı bu içsel yolculukta
mum; kendi iç dünyasında, pervane ise lisan-ı hal ile ona aşkın sırlarından
haber verecek ve bu vesileyle ona ilahi sırların kapısını açacak olan
mumun ziyasında gerçeği arayacaktır:

Esrar-ı suziş-i dili alup zebana şem '
Söyler Iisan-ıhal ile hep yana yana şem ' (Beliğ Mehmet

Emin)
(Mum, gönül ateşinin sırlarını ağzına alıp (bunu) hal diliyle

yana yana söyler.)
Derd-i dil söyler zeban-ı hal ile her gah şem '
Aşk tavrından eder pervaneyl agah şem ' (Hayali)
(Mum, her gece hal dili ile gönül derdini söyler ve bu tavrıyla

pervaneyi de aşktan haberdar eder. )
Layık ki encümende erürse hicibdan
Sırr-ı nihan-ı 'aşkı getürdi Iisana şem '(Beliğ Mehmet

Emin)
(Mum, mecliste aşkın gizli sırlarını dile getirdiği için

utancından erise yeridir.)

Pervane algılarını, bu geçmiş deneyimleri, beklentileri ve ihtiyaçları
doğrultusunda geliştirmeye; kendini gerçekleştirip bir üst bene
ulaşabilmesini sağlayacak ve onu gerçek yaratıcıya götürecek her şeye ilgi
duymaya başlar. Zira, "Beklenti (algısal beklenti) belki de algının en
büyük unsurudur. Bizler "algısal alışkanlık" canlılarıyız. Neyi görmeyi
öğrendiysek onu görürüz ve onu görmeyi bekleriz, neyi işitmeyi
öğrendiysek onu işitiriz ve onu işitmeyi bekleriz" (Wilcox,2001: 63). Bu
noktada mum, alevi vasıtasıyla, hem kendisini hem de pervaneyi gerçeğe
yönlendiren ilahi bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu arayış esnasında, yolcunun zorlukları aşabilmesi için kendisine
tecrübeli birisini rehber olarak tayin etmesi gerekir. "Bir üstadla ilişki,
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yola yeni koyulan kişiye yeni bir oluş duygusu verir ve onda yeni bir
bilinç geliştirir. Sufinin içsel yolculuğu zor bir zihinsel ve ruhsal
yolculuktur çünkü her düşünme ve arınma eyleminde yanılsamaya düşme
tehlikesi vardır. O yüzden sufi, bu yolculukta, kendisine bir kılavuz ister.
O bu yolu bilen, daha önce bu yaşantıdan geçmiş birisidir" (Sayar, 2000:
29). İşte bu noktada mum, pervaneye; sabrı, arınmanın yollarını ve iç
gözlemi öğreten bir kılavuz kimliğiyle çıkar karşımıza. Pervane, kendisini
varlıktan haberdar ederek yoluna ışık tutan mumun kılavuzluğunda gerçek
hedefini belirleyecek; böylece yalnızlıktan ve belirsizliklerden
kurtulacaktır. Mumun alevi karşısında hayal kurmaya devam eden
pervanenin " yalnızlığı artık boşluğun yalnızlığı değildir. Yalnızlık
küçük ışık sayesinde somutlaşmıştır" (Bachelard, 1999: 17);

Menzili ırak bu yolun bu yola kim varası
Müşkili çok bu halün bunı kim başarası (Yunus Emre)
(Ulaşılması son derece zor, menzili uzak olan bu yoldaki

müşkilleri aşarak menzile ulaşmayı başaracak olan var mıdır?)

Yitmiş bin riya çeri vardur bu yolda bilün
Nefs öldürmiş er gerek ol çeriyi kırası (Yunus Emre)

(Bu yolda yetmiş bin tane riya (nefsin arzuları) askeri vardır. Bu
askerleri mağlup etmek için nefsini öldürmüş er kişi gerekir.)

Semavi bir ışık şeklinde zuhur eden mumun alevi, bize tefekkür
halindeki saliki hatırlatmaktadır. "(Mavi,sarı, kızıl, kara, yeşil, ak,
renksizlik). Bu yedi renk yedi nurun rengidir. Nakşibendilere göre de
zikirle meşgulolan salikin kalbinde sırasıyla kızıl, sarı, beyaz, yeşil ve
mavi renkte nurlar zuhür eder." (Ateş, 1990: 434). Mumun alevinin
çevresinde de bu yedi renk vardır. Gücünü ilahi olandan alıp etrafına
yansıtmakla görevlendirilmiş olan mumun bu semavi alevi, pervanenin
hayallerine ve beklentilerine yeni ufuklar açmaktadır. Kendi alevinde,
tükenineeye kadar, varlığını sürdürmeye çalışan ve gerçeğe ulaşabilmek
için ne şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin en güzel örneğini veren
mum karşısında pervane hayranlığını gizleyememektedir. Zira "Aleve
karşı doğal-cesaretle söylersek-doğuştan bir hayranlığımız var. Alev,
görme hazzının vurgulanışını, her zaman görülenin ötesini belirler. Bizi
bakmaya zorlar" (Bachelard, 1999: 10).

Ateş karşısında kurulan hayaller, sıradan hayallerin çok daha
ötesinde bir şeydir. Çünkü "Alev, dünyada, hayali davet eden nesneler
içinde en büyük imge yapıcılarından biridir. Bizi hayal kurmaya zorlar.
Onun karşısında, algılanan şey, daha hayal kurmaya başlanır başlanmaz,
hayal edilenin yanında önemini yitirir. Kendi metafor ve imge gücünü en
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değişik tefekkür alanlarına taşır alev" (Bachelard, 1999: 9). Pervanenin
aleve beslediği bu hayranlık, ona geçmişteki hatıralarının kapılarını birer
birer açmakta ve o bu hatıralarını hayallerle süslemektedir. Alev
karşısında tefekküre dalan pervane, bir süre sonra, alevin titreyişinin, ilahı
olanın karşısındaki acziyet ve sonluluk nedeniyle olduğunu anlayacak ve
aleve duyduğu hayranlık neticesinde o da titremeye başlayacaktır.

Yaratılmış olan canlıların tümünde olduğu gibi, mumda da
pervanede de ilahı olana yönelme ve buna bağlı olarak da yükselme iç
güdüsü vardır. "Yükseklik hayalleri bizim dikeylik içgüdümüzü, günlük
hayatın, renksiz yatay bir hayatın zorunluluklarıyla bastırılmış
içgüdümüzü beslerler. Dikeyleştiren hayal, hayallerin en özgürleştirici
olanıdır. Dikeylik imgeleri bizi değerler ülkesine sokar".
(Bachelard, 1999: 49).

Alev; gökyüzüne (yani kutsala), pervane ise ona geçmiş yaşantısını
hatırlatan semavi ışık (alevi şem) a doğru yönelecektir. Zira, "Cismin
hareket yönü aşağıya ve yere doğrudur. Ruhun hareket yönüyse yukarı ve
göğe doğrudur" (Pürcevadi, 1998: 208). Mumun alevindeki dikeylik,
pervanenin ruhunda da yükselme hissini uyandırmış; bu his, onun ilahı
olana daha fazla yaklaşmasına vesile olmuştur. Pervane, mumun
kılavuzluğunda, yönünün çemberden merkeze; yani ilahı olan (gökyüzü) a
doğru olması gerektiğini öğrenecektir. Bir süre sonra ise bu düşüncesi
artık hayalolmaktan çıkar ve o güçlü bir istekle dikelmesi ve yanması
gerektiğini sezinler. Böylece pervane "Yüksek yanma iradesine, bütün
gücüyle hararetin zirvesine varına iradesine yeniden kavuşur." (Bachelard,
1999: 50).

Ateş, "Maddenin derinliklerinden yükselir ve kendini bir sevgi gibi
sunar. Geri maddenin derinliklerine iner ve kendini gizler" (Bachelard,
1995: 13). İşte ateşin bu karşı konulamaz cazibesine kapılan pervane, vecd
halinde mumun etrafında, dışarıdan içeriye (başka bir ifadeyle zahirden
batına, çemberden merkeze) doğru dairesel hareketlerle dönmeye başlar.
Adeta raks etmektedir. Bu dönüş, gerçeği kavrayan ve ona ulaşmaya
çalışanın, kendi iradesi dışında meydana gelen bir dürtü; bir tür aşkınlık
işaretidir ve ancak vecd halindeki varlıkta ortaya çıkmaktadır. Bu dürtü,
alev karşısında tefekkür eden ve geçmiş yaşantısını hatırlayan pervanede
de ister istemez kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Kendini bulmak, tanımak
ve çözümlernek, öz benliğine yeniden dönmek ve kendini gerçekleştirmek
için hatırlatıcı unsurlar üzerinde odaklanmak gerekir. Pervane, mumun
ziyasına odaklanarak onda yok olmayı başarmıştır. Onda yok olması
aslında başka bir şekilde ve başka bir kimlikle var olması demektir:

Girip sema'a eder gayet-i sürürundan
Llsan-ı hal ile şem'e duriid pervane (Fuzüli)
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(Neş'eyle sema'a giren pervane, hal dili ile muma selam vererek
sema'a başlar.)

Periyle da'ire çizmiş kenar-ı şem'e olup
Hafi müdavim-i ism-i Vedüd pervane (Naili)

(Pervane, sevgilinin ismini daima gizli gizli anarak kanadıyla
mumun etrafında daire çizmiştir.)

Unutulmamalıdır ki "Her insanoğlu ruhunda Ebedi Ateş ile
birleşmeyi arzulayan ilahi bir kıvılcım taşır"(Sayar, 2000: 42). Zira,
sadece pervanede değil, mumda da kendini aşıp yaratıcıyla birleşme
içgüdüsü vardır. Gönlü ilahi olana, yani gökyüzüne çevrili olan ve alevi
ile ilahı gücü temsil eden mum, sessiz sessiz yanarken, gözyaşı akıtmakta;
her geçen gün aşkından biraz daha erimekte ve tükenmektedir. Akıttığı
gözyaşları dünyevidir; süflidir. Bu nedenle de yönü yere doğrudur. Bu
durumda, süfli olan duygu halleri ile ilahi olan duygu halleri arasında,
hareket yönü açısından, mutlak bir farklılık olduğu dikkati çekmektedir:

Ateş yanar başında gam-ı rüzgar ile
Layık tökerse gözyaşını dane dane şem '(Beliğ Mehmet

Emin)
(Zamanın verdiği gamla yanan mum, gözyaşlarını tane tane dökse

yeridir.)
Aşk odu evvel düşer ma'şüka andan aşıka
Şem Ii gör kim yanınayınea yakınadı pervaneyi (Fuzôli)

(Aşk ateşi önce maşuka ondan da aşıka sıçrar; zira mum kendisi
yanmadan pervaneyi yakmaz.)

Ateş "Tüm olgular arasında birbirine zıt iki değeri, iyiliği ve
kötülüğü, aynı açıklıkla taşıyabilerı tek olgudur" (Bachelard, 1995: 13).
Bütün çelişkileri barındırır bünyesinde ateş. O (mum) hem yakıcı hem
saflaştırıcıdır; hem nar hem nurdur. Ancak bu yolculukta mum, pervaneyi
ışığı ile aydınlatarak, onda ilahı olana karşı zaten var olan gizli tutkuların
açığa çıkmasını sağlamakta; bu nedenle yakıcılığından ziyade aydınlatıcı
özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Mum için için yanarken kendi nefsini
arındırdığı gibi, ışığı ile de pervaneye, saflığın ve temizliğin eşsiz bir
örneğini sunmaktadır. Yolculuk sırasında pervaneyi önce büyüleyen ve
ilahı olana yaklaştıran ateş, daha sonra onun benliğini yakan ve yok eden
bir unsur haline dönüşecektir. "Yakmak" fiili, yakarken olgunlaştıran ve
kişiyi kemale erdiren bir olguyu anlatmaktadır bize. Mumun alevi; içten
kendisini, dıştan pervaneyi yakabilecek bir güce sahiptir. "Ateş içten ve
dıştan olur; dıştan olan ateş mekanik, bozucu ve yok edicidir; içten olan
ateş döllerıdirici, yaratıcı ve olgunlaştırıcıdır" (Bachelard, 1995: 76). Dıştaki
alev, pervaneyi yutan, dengeyi bozan yıkıcı bir güç olarak görünse de;
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pervanenin, alev ile birleşerek var olanla bütünleşmesi ve içselleşmesi
ateşi olgunlaştırıcı bir güç olarak karşımıza çıkarır.

Aşk, insanı gerçeği aramaya yönlendiren bir güç unsurudur.
Tabiatta var olan her şeyaşk için ve aşkla yaratılmıştır. "Bu iç yaşantıyı
takip ederek arayışa koyulanlar evrimin temelinin aslında çelişki değil
aşkın pozitif gücü olduğunu kabul ederler. Seven ve sevilenin sevgiden
geldiğini keşfederler. bu iç deneyimden geçen bireyler nihai hale
dair bir anlayış kazanırlar" (Sayar, 2000: 56);

Aşk imiş her ne var ilemde
İlm bir kil ü kil imiş ancak (Fuzôli)
(Alemde aşk dışında her ne var ise (ilim v.b.) sadece

dedikodudan ibarettir.)
Gerçeğe ulaşmak zamanı hızlandırmakla mümkün olacaktır. "Ateşi

düşünen kişi için ateş , değiştirme, zamanı hızlandırma ve yaşamı
sonucuna ulaştırma isteği uyandırır. Bu koşullarda düşleme gerçekten
büyüleyici ve çarpıcı olur. İnsan yazgısını açıp genişletir" (Bachelard, 1995:
22). Pervane, kendini aşıp yaratıcıyla bir olmalı; yeniden ve gerçek
anlamda doğmalı; var olabilmek için kendisini onda yok etmelidir ki bu da
ancak aşk ile mümkün olacaktır. Mumun semavi alevinin yükseltici ve
yönlendirici etkisine kapılan ve ateşin özünü kavramaya çalışan pervane,
mumun aleviyle bir olmak, ateşe katılmak; onun özündeki mineralle
bütünleşmek ister. Çünkü "Ateşin özüne sahip olabilmek için onun yoğun
olarak bulunduğu yere, kaynağına, yani minerale gitmek gerekir."
(Bachelard, 1995: 76). Pervane, mumun ziyasına olan aşkını
ulvileştirebilmek için derin bir içsel tatminle, ben-sen ikilemini yitirerek,
hiçbir beklentisi olmadan kendisini aşkına adar ve kendini ateşe atarak
saflığa ulaşır. "Ateşle arındırma ilkesinin nedeni ateşin maddeyi
ayrıştırması ve katkıları yok etmesidir. Başka bir deyişle, ateşten geçen bir
şey türdeşleşir, böylece anlaşır" (Bachelard, 1995: 105).

Ateşin çekim gücü pervaneyi, merkez noktaya, kuvvetli bir güçle
çekmekte; merkeze yaklaştıkça da merkezde kendisini yok etmesine neden
olmaktadır. " , bir çember merkezine yaklaştıkça küçülür ve
sonunda merkezin kendisine indirgenir: böyle olduğunda, merkez tek bir
nokta olmakla birlikte çemberin tüm noktalannı içermek durumundadır,
bu da her şeyin birlikte (ya da, "Bir" de) içerildiği anlamına gelir (Guenon,
2001: 94);

Pik-biz 'işık u ma'şôkda hiç şerm olmaz
Şem'-i bezmi alenen sineye pervine çeker (Beliğ Mehmet

Emin)
(Sadık olan aşıkta ve maşukta utanma olmaz. Zira pervane, meclis

mumunu açıkça (göz göre göre-göstere göstere) sinesine çekmektedir. )
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o artık alevI e tek vücut (yek-reng, hem-reng) olmuş; alevden aldığı
feyizle ikilikten kurtularak birliğe ermiştir. "An, sufilerin bireyleşme
haline geçerken edindikleri bir kavrama anı, doğuş ve yeniden doğuş anı,
ve zevk ve tecdid (yenilenme) deneyimidir sonunda her biri
bağımsız olarak evren içinde bütünleşmeyi yaşarlar Bu anlamda,
An'ın tabiatı ve süreci insan yaratıcılığına benzer; uzun bir zihinsel çaba
dönemi, gerilim, sabır ve yeni bir şeyin yaratıldığı rahat duruma gelene
kadar mücadele"(Sayar, 2000: 57). Pervane, aşkını içinde büyüterek, aşkı
ile birlikte ölümsüz olabilmeyi, bunun içinde ölmeyi tercih etmiş; sonunda
mumun alevi ile bütünleşmiştir. Her ikisinin yaratılışındaki öz farklı olsa
da, o andan itibaren her ikisinin özü birbirine karışmış; alev ile pervane
bir olmuşlardır. Alevlerin kucağına teslim olduğu andan itibaren de bütün
arzulardan, gamlardan sıyrılarak edebi saadete kavuşmuştur; o artık ateşin
kucağında özgürdür:

Hem-reng oldu şem ' ile pervane yanıcak
Gerçi Hayali eylemez azdüd lctima' (Hayali)

(Hayali zıtları her ne kadar birleştirmese de; mum ile pervane
birlikte yanmaya başladığında aynı renge sahip olurlar.)

Yakıp vücudunu eyler kebüd pervane
Görünce şem'i hemügüş-ı düd pervane (Naili)

(Pervane, mumun duman ile sarmaş dolaş olduğunu görünce
vücudunu yakıp mavi (ateşin en harlı iken aldığı renk) ye dönüşür. Güzel
bir sebebe bağlama söz konusudur. Hüsn-i ta'lil sanatına örnektir.)

Pervane gibi yanmayıcak nar-ı ' aşka ten
Ol şem '-i hüsne vas i olımazsın cihanda sen

(Şeyhülislam Yahya)
(Tenin, pervane gibi, aşk ateşi ile yanmadıkça bu dünyada o

güzellik mumuna ulaşmak senin için mümkün olmayacaktır.)
Pervane, merkezdeki nokta (mum) ile bir olmuştur artık. Pervanenin

kendisini aleve feda ettiği ve mumun alevinde yanmaya başladığı an,
alevinin en harlı yandığı andır. Çünkü maddi unsur olan pervane, kendini
tüm bu dünyevi kaygılardan uzaklaştırmış, saflaşmış ve ulvileşmiştir,
"Her şeyi kazanmak için her şeyi yitirmek. Ateşin verdiği ders açıktır:
Beceri, sevgi ve şiddet ile her şeyi elde ettikten sonra her şeyi
bırakmalısın, kendini yok etmelisin" (G. Bachelard,1995: 23).

Dilde süz-ı aşk eger ateşden efzün olmasa
Kendüyi yakmada bu h vahiş nedür pervanede

(Beliğ Mehmed Emin)
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(Gönüldeki aşk ateşi, normal ateşten daha fazla yakıcı olmasaydı
pervanenin kendisini ateşte yakmaya bu kadar hevesli olmasının nedeni ne
olabilirdi?)

Bireyin kendini gerçekleştirmesi için önce hatırlatıcı unsurfardan
hareket ederek diğer yarısına ulaşması ve tek olanın diğer tek olanla
birleşerek; ikinin tek olması gerekir. Tüm yaratılmışların hedefi, ikinin
içerisinde tek olabilmektir. Teklik önce ikiliğe; sonra da ikinin içerisinde
tekleşmeye dönüşmelidir:

Ka'be-yi kôyunda her kim dilberün kurban olur
Gerçi serden geçer amma seraser can olur

(Hayali)
(Sevgilinin Ka 'be kadar kutsalolan mekanında her kim ki onun

uğrunda canını feda etmeyi göze alırsa; bu onun aslında baştan ayağa
bütün vücudu ve benliği ile sevgili ile birlikte tek bir can olduğunu
gösterir.)

Pervanenin felsefesi "öl ve ol" dur. Olmak için ölmek, ölmek için
de olmak gerekir. Aslında varoluşla beraber nihai bir yok oluş, yok oluşla
beraber yeniden bir var oluş meydana gelir. Çünkü var olmayan bir şeyin
yok olması zaten beklenemez. "ÖI ve ol" bir yandan da "ölmeden önce
ölmek" yani; yaşarken ilahi hakikati kavramak gerekliğine işaret
etmektedir.

Ateş (murn), aşkı; aşık (pervane) ı ve aşk için ölüm
(birlik=beka=İlahi Varlık) ü, ölüm ise yeniden doğuşu hatırlatır. Bu
deneyimleri yaşamak; bireyin gerçek anlamda var olabilmesini ve kendini
gerçekleştirebilmesini sağlar.
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LORD SALISBURY'NİN 189S'TE ALMANY A'YA OSMANLı
DEVLETİ'Nİ PAYLAŞMA TEKLİFİ

BayramSOY

Özet
19. yüzyılda milliyetçi akımların yaygınlaşmasıyla,

özellikle Hıristiyan Osmanlı azınlıklan, Batılı emperyalist
güçlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahalesinin araçlan
olmuştu. Böylece, 1878'den itibaren Osmanlı Ermenileri de
uluslararası arenada, bilhassa İngiltere için, Osmanlı Devleti'ne
müdahale gerekçesi haline geldi. İngiltere, Berlin
Antlaşması'ndan (1878) beri Ermeniler lehine reformlar
yapılması amacıyla Osmanlı Devleti'ne baskı uyguluyor, ancak
Rusya'nın karşı çıkması ve Almanya'nın da ilgisiz kalması
nedeniyle bir neticeye ulaşamıyordu. 1894- 1895 yıllarında
meydana gelen Ermeni olayları neticesinde İngilizler, reform
yerine bir başka alternatif projeyle Almanlara gittiler: Osmanlı
Devleti 'nin paylaşılması. O dönemde Alman Dışişleri
Bakanlığı'nın en etkili ismi Holstein'dı. Holstein, Lord
Salisbury'nin önerisinin kabul edilmesi durumunda,
Almanya'nın Rusya ile çatışmak zorunda kalacağını ve
paylaşımın Avrupa barışına olumsuz etki yapacağını
düşündüğünden, teklif e olumlu cevap vermemişti. Zaten bu
dönemde İngiltere'nin Fransa ve Rusya ile ilişkileri de iyi
değildi. Böylece Lord Salisbury, Almanya'dan da beklediği
desteği görerneyince, Osmanlı Devleti 'nin paylaşılması
planlarını ertelernek zorunda kaldı.

Anahtar kelimeler: Lord Salisbury, İngiltere, Almanya,
Osmanlı Devleti, paylaşım.

Lord Salisbury's Partition Proposal of the Ottoman
Empire to Germany in 1895

Abstract
By spreading out the national movements during the 19th

century, especially the Ottoman Christian minorities become an
instrument for the western imperialist powers to intervene in
the internal affairs of the Ottoman Empire. So, from 1878
onwards, the Ottoman Armenians have also become
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internationaIly, especially for Britain, a cause of interference to
the Ottornan affairs. Britain was foreing the Ottornans since the
Treaty of Berlin (1878) to rnake reforms in behalf of the
Armenians. But because of Russia's opposition, and German's
indifference, they yielded no result. After the Armenian
incidents of 1894-1895, Britain, instead of developing reform
programs, proposed Germans an alternative project:
Partitioning of the Ottornan Ernpire. At that time, Holstein was
the most influential person in the German Ministry of Foreign
Affairs. Holstein believed that, if Germany accepts Lord
Salisbury's proposal, she will inevitably enter a conflict against
Russia, and the partition will affect the European peace
negatively. Therefore his approach to this proposal was not
affırmative. As a rnatter of fact, Britain's relations with France
and Russia were not good at the moment. in addition to this,
having not supported by the Germans as well, Lord Salisbury
had to delay the partition plans for the Ottornan Empire.

Key words: Lord Salisbury, Britain, Germany, Ottornan
Empire, partition.

Giriş

19. yüzyılda milliyetçilik akımlannın yaygınlaşması, çok
milletli bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti'ni de olumsuz
etkilemişti. Osmanlı topraklannda emelleri olan büyük güçler, bu
milliyetçi akımlan kendi çıkarlan doğrultusunda kullanmaktan geri
durmadılar. 1878 Ayastefanos ve bu antlaşmanın tadili olan Berlin
Antlaşmalan ile, Osmanlı dış siyasetine bir azınlık meselesi daha
eklendi: Ermeniler.

Balkanlarda, özellikle Rusya'nın himayesinde, başanh olan
milliyetçi akımlardan da etkilenen Ermeniler, hem Ayastefanos, hem
de Berlin Antlaşmalan'na, yaşadıklan yerlerde reform yapılmasına
dair madde koydurmuş ve bu reformların yürütülmesini de antlaşmaya
imza koyan devletler nezdinde garanti altına aldırmışlardı. Aneak II.
Abdü1hamid, büyük devletlerin istismanndan endişelendiğinden,
reformlarda isteksiz davranıyordu. Çünkü benzeri gelişmeler,
Balkanlar'da toprak kaybına sebep olmuştu. Bu defa da, doğuda
toprak kaybedilmesinden korkuluyordu. Fakat İngiltere, kamuoyunun
da zorlamasıyla, reformların yürütülmesi konusunda baskı yapılmasını
gündeme getirinee Rusya, Fransa ve Almanya isteksiz davranmıştı.
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Rusya'nın idaresi altında Kafkas Ermenileri vardı ve bunların
reformlardan etkilenmesini istemiyordu. Fransa, Osmanlı
topraklanndaki yatınmlannı korumak için statükonun korunmasından
yanaydı. Almanya ise, yavaş yavaş Osmanlı topraklarındaki nüfuzunu
genişletiyordu ve bunun sekteye uğramasını istemiyordu. Bu sebepten,
İngiltere'nin baskı planlan sonuçsuz kaldı.

Haziran 1895'te İngiltere'de hükümet değişti ve
Muhafazakarlar Lord Salisbury'nin başbakanlığında idareyi
devraldılar. Salisbury, Osmanlı Devleti'nin, Ermeni refonnlannı
yapsa bile, artık daha fazla yaşayamayacağını düşünüyordu. Fakat
yıkılması durumunda, Osmanlı mirasının büyük bir savaşa neden
olabileceğinden de endişe ediyordu. Bu yüzden, büyük güçler
arasındaki ilişkiler daha fazla gerginleşmeden, Osmanlı Devleti 'nin
savaşsız paylaşılmasının yollannı aramaya başlamıştı. Temmuz
1895'de bu niyetini Almanya'nın Londra Büyükelçisi Hatzfeldt'e açtı.

Bu teklifle ilgili tarihçiler arasında ihtilaf vardır. Yayımlanmış
Alman Dışişleri Bakanlığı belgelerine (GP 10 1924) dayanarak,
Salisbury'nin Almanya'ya paylaşım teklifi yaptığı iddia edildiği gibi,
Hatzfeldt'in Salisbury'nin sözlerini yanlış yorumlayarak! kendi
dışişlerini yanılttığı ve İngiliz başbakanın değil, bundan cesaret alan
II. Wilhelm'in paylaşma teklifi yaptığı da ileri sürülmektedir.i Olayın
gelişimi anlatılırken bu tartışmaya değinilecektir, ancak bu çalışmanın
ağırlığı söz konusu ihtilaf olmayacaktır. İngiltere'nin 1878'den sonra,
Osmanlı Devleti 'nin toprak bütünlüğünü koruma siyasetinden ziyade,
vazgeçilmez çıkarları olan bölgeleri ele geçirme politikası takip ettiği
bilinmektedir. Ancak, II. Abdü1hamid'in denge siyasetinde, diğer
güçlere karşı oynamak için yakınlaştığı, Osmanlı topraklarında
gözünün olmadığına inanıldığı Almanya'nın ve padişahla aralarında
şahsi dostluğun bulunduğu düşünülen II. Wilhelm'in de, Osmanlı
Devleti'nin paylaşımını tartışmaya katılması dikkate değerdir. İşte bu
çalışmada, uluslararası ilişkilerde ebedi dostlukların ve düşmanlıkların
olamayacağı, sadece çıkarlarm olabileceği prensibini doğrular
mahiyette, İngiltere ve Almanya'nın uygun ortam oluştuğunda,

i Hatzfeldt'in, Salisbury'nin sözlerini Berlin'e doğrudan aktarmak yerine, onun aklından
geçenlere dair kendi düşüncelerini bildirdiği dahi iddia edilmiştir. Bk. (Anderson 1966:
256).

2 Bu konuda yapılmış ayrıntılı değerlendirmeler için bk. (Preller 1930; Jefferson 1960: 44-
60; Grenville 1970: II. Bölüm; Wilson 1983: 26-55; Otte 2000: 1-8).
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Osmanlı Devleti'nin paylaşılmasını nasıl müzakere ettikleri ele
alınacaktır .

"Muhteşem Yalnızlık"taki İngiltere'nin Destek Arayışları
1892 ve 1894 'te Fransa ile Rusya arasında yapılan askeri ve

siyası antlaşmalar, "muhteşem yalnızlık"ı devam ettiren İngiltere'nin
sömürge siyasetini zorlayacağının işareti olmuştur. İngilizler, özellikle
Hindistan yolu için hayatı öneme sahip olan Mısır' da bu iki ülkenin
baskısını hissetmeye başlamışlardı. Dönemin İngiliz Başbakanı
Rosebery, Doğu siyasetinde Almanya, Avusturya ve İtalya'dan oluşan
Üçlü İttifak'ın desteğine başvurdu. Ancak bu grubun lokomotifi
Almanlar, Rosebery'nin Liberal hükümetinin Almanya'nın İngiltere
ile yakınlaşma çabalarına karşılık vermeyip, onlar nezdinde
güvensizlik oluşturması nedeniyle, İngiltere için hiçbir adım atmadı.
Hatta Almanlar, Rus ve Fransız orduları Alman sınırları yakınında
bulunmasınlar diye onları, İngiltere ile mücadele içinde olduklan,
Uzak Doğu'daki faaliyetleri için yüreklendirdi (Langer 1968: 195).
Fransa ve Rusya ile sömürgecilik mücadelesi yaşayan İngiltere,
Almanya'dan da destek bulamamıştı. Bunlar yetmezmiş gibi,
Rosebery halefi Salisbury'ye, Haziran 1895'te, pek de istenmeyen bir
miras daha bırakacaktı: Ermeni meselesi.

1894 'te Osmanlı Devleti 'nde meydana gelen Ermeni olayları,
en çok İngiliz kamuoyunda yankı bulmuştu. çünkü İngiliz Liberalleri,
daima Hristiyan Osmanlı tebaasına ve onlann "mücadelesi"ne
sempatiyle bakınıştı. Bu defa da Ermeni meselesine yakın ilgi
gösteriyorlardı (Brandenburg 1927: 72).3 İngiliz Muhafazakarları ve
Salisbury, Osmanlı Devleti'ni Ruslara karşı bir tampon olarak
gördüğünden, Osmanlı Devleti'ne sert müdahalelerde bulunma
taraftarı değildi ancak, Liberallerin ve liderleri Gladstone'un, İngiliz
kamuoyunun dini ve insani yönünü tahrik ederek, iç siyaseti
kızıştırmasına da kayıtsız kalamıyorlardı (Brandenburg 1927: 73;
Lowe 1965: 100). İçerideki bu havaya rağmen İngiltere, Ermeni
reformlan konusunda baskı yapabilmek için büyük güçlerden gerekli
desteği sağlayamıyordu. Ayrıca, bu dönemde muhalefette olan
Salisbury, Osmanlı Devleti'ndeki huzursuzlukları, artık

3 İngiltere'nin Ermeni meselesine gösterdiği bu yakın ilgi, Osmanlı-İngiliz ilişkilerinin
kötüleşmesinde de önemli bir roloynamıştır. Bk. (Karpat 2001: 385-388).
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imparatorluğun kurtulamayacağının delili olarak kabul ediyordu."
İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi Philip Currie'ye yazdığı 14 Şubat
1894 tarihli mektubunda, nihai çözüm olarak gördüğü Osmanlı
topraklarının paylaşımını, büyük güçler arasında şöyle yapıyordu:
Rusya, Küçük Asya [Anadolu]'yı; İngiltere, Suriye ve
Mezopotamya'yı; Avusturya, Ege'de nüfuz sağlamak için Selanik
limanını; İtalya, Arnavutluk'u; Fransa, Trablusgarb'ı alacaktı.
Arabistan'da, İngiliz himayesinde bir Arap Hilafeti oluşturulabilirdi.
Boğazlar uluslararası statüde olacaktı. Böylece, Salisbury'nin Berlin
Kongresi'nde de savunduğu gibi, İngiliz savaş gemileri Karadeniz'e
girebilecekti. Ayrıca İngiltere'nin kazanımlarını destekleyebilmek için
de, Mısır'da bir tür otonomi sağlanmalıydı. Fakat Salisbury'ye göre,
ne yazık ki bunlar sadece onun rüyalarıydı, hiç kimse kendisiyle
hemfikir değildi (Wilson 1983: 42-43; Steele 1999: 321).

İngilizler, hem Ermeni meselesinde büyük güçlerin desteğini
arayıp, hem de kendi çıkarlarıyla çatışan Fransız ve Rus emellerine set
çekmeye çalışırken, 1890'larda İngiltere'nin aleyhine iki gelişme
oldu. Birincisi, Rusya Trans-Hazar demiryolu hattını inşa edecekti.
Söz konusu demiryolu tamamlandığında, Rus-Afganistan ikmal hattı
oluşacaktı. Bu, doğrudan Hindistan'ın tehdidi anlamına geliyordu.
Ayrıca ingiltere Karadeniz'e girse dahi, bu ikmal hattı içeride
kaldığından, donanmasıyla müdahale edemeyecekti. İkinci gelişme
ise, 1892' deki Fransız-Rus Askeri ittifakı idi. Yeni duruma göre
Ruslar, İstanbul 'u tehdit ettiklerinde, bunu engelleyebilmek için
İngilizler önce Toulon'daki Fransız donanmasını imha etmeliydiler.
Bu gerçekleşse bile, Boğazlar'daki bataryalar ancak İngiltere'nin veya
bir dostun elindeyse buradan geçilebilirdi. Yani Rusların İstanbul 'u
işgali zamanında önlenemeyecekti. Bu sebepten, İngiliz Amiralliği
İstanbul'un savunulmasının artık büyük bir risk olduğunu
düşünüyordu. Ancak muhalefetteki Salisbury, kabinede buna şiddetle
itiraz ederek, İstanbul'un savunulması ve geleneksel politikanın
korunmasının gerektiğini ileri sürdü. Salisbury'ye göre; eğer İstanbul

4 Salisbury, belki Osmanlı Devleti 'nin kurtulmasını da istemiyordu. Çünkü Osmanlılarm
varlığı ve II. Abdülhamid'in pan-İslamıst siyaseti, Hindistan'daki Müslümanların
İngiltere'ye bağlılığında İngilizler'de sürekli şüphe oluşturuyordu. Bu konu ve bir
Osmanlı heyetinin Afganistan hükümdan Şir Ali Han'ı ziyarete giderken Bombay'daki
Müslümanlar'dan gördükleri ilgi ve buna İngiliz yöneticilerin tepkileri hakkında bk.
(Karpat 2001: 263-265). İngiltere'nin Osmanlı siyasetinde meydana gelen değişiklikler
için aynca bk. (Karpat 2001: 383-384).
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savunulamıyorsa, Akdeniz'de İngiltere için savunulacak bir şey
kalmayacaktı (Grenville 1970: 25-26; Wilson 1983: 27).5

Haziran 1895'te Muhafazakar Salisbury'nin iktidan
devralması, Almanlar tarafından olumlu karşılanmıştı. Zaten İngiliz
başbakan da, Üçlü İttifak'a dahil olmayacaklanm ancak, dış siyasette
onlara dayanacaklannı söylüyordu (Jefferson 1960: 53; Steele 1999:
318). Nitekim Faşoda Krizi 'nde, Sudan'da ağırlıklanm
hissettirebilmelerini, biraz da Almanya'ya borçluydular ve Portekiz'in
yıkılması durumunda, onun Afrika'daki sömürgelerini aralannda
paylaşmak üzere, yine Almanya ile anlaşmışlardı (Steele ı999: 320).
Ancak, İngiltere ile Almanya arasında aynı anlaşma zemini Ermeni
reformlan meselesinde oluşturulamarmştı. çünkü, bunda Almanya'nın
her hangi bir menfaati yoktu.

Ermeni olaylan, İngiliz Muhafazakarlan açısından, Osmanlı
Devleti 'nin savunulmasını daha da zorlaştırmıştı. Bu olaylar
kabinedeki dengeleri de değiştirmiş ve Salisbury 1895' den sonra daha
fazla muhalefete muhatap olmaya başlamıştı (Lowe 1965: 91). Hem
Ermeni meselesinde destek bulamayan, hem de Mısır'da, Fransız-Rus
tazyikine maruz kalan Salisbury, savaşa sebep olmayacak bir
düzenlemeyle, bu sıkıntılan aşmanın yollannı anyordu. çünkü,
Osmanlı Devleti 'nin reformlan yapamayacağını düşünüyordu ve artık
ayakta kalabileceğine dair kanaati de yoktu. Bu sebepten, doğu sorunu
diğer güçlerle anlaşarak, dostça çözülmeliydi (Langer 1968: 196;
Taylor 1971: 359). İşte tam bu sırada İtalya'mn Habeşistan'da
yaşadığı sıkıntılar, Salisbury'ye bu arayışlannı Alman Büyükelçisi
Hatzfeldt' e açma fırsatını doğurmuştur.

İtalya geç başladığı sömürgecilikte, Trablusgarb'a göz dikmiş,
ancak diğer güçlerin tam onayını alamadığından, daha kolayelde
edeceğini düşündüğü Habeşistan' a ayak basmıştı. Ancak burada hiç
ummadığı bir dirençle karşılaştı. Bu direnci kırabilmek için,
Kızıldeniz'de önemli bir üs olan Seylac (Zeila)'a ihtiyacı vardı. Fakat
bu liman kenti İngiltere'nin kontrolündeydi. İtalyanlar, Almanlar'dan

5 İngiliz Amiralliği'rıin Çanakkale Boğazı'nın zorlanmasıyla ilgili olumsuz yaklaşımı
hakkında bk. (Brandenburg 1927: 77; Jefferson 1960: 50-53; Taylor 1971: 36 i; Steele,
1999: 321-322). Bu konuda Salisbury'nin tutarsız olduğu da ileri sürülmektedir.
Başbakan, İstanbul'daki Büyükelçisi Currie'ye, Ermeni olaylarının çok içerilerde
olduğunu gerekçe göstererek donanma gösterisinin anlamsız olduğunu söylüyor, ancak
kabinede de Türk sularında bir filonun bulundurulması gerektiğini ileri sürüyordu. Bk.
(Wilson 1983: 40; Otte 2000: 7).
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İngilizler nezdinde, bu üste kendilerine ayncalık verilmesi konusunda
arabuluculuk talep ettiler. 6 Almanya'nın Londra Büyükelçisi
Hatzfe1dt, konuyu Salisbury ile görüştüğünde, başbakan İtalya'nın söz
konusu bölgedeki girişimlerinin hatalı olduğunu, İngiliz yardımıyla
dahi buradaki meselesinin halledilemeyeceğini söylemiştir. Aynca,
İtalyanların buradaki kayıplannı Arnavutluk ve Trablusgarb ile telafi
edebileceğini belirtir. Bu esnada başka bir nokta daha tartışılmaya
başlanır: Salisbury, Osmanlı Devleti'nin Ermeni meselesini halletse
bile, çok çürümüş olması sebebiyle, daha fazla ayakta kalamayacağını
ileri sürer. Bunun üzerine Hatzfeldt, böyle bir şeyin olması
durumunda, burada çıkan olan güçler arasında, nasıl makul bir
paylaşım yapılabileceğini sorar. Salisbury de, bunun kolayolmadığını,
ancak esas hatanın Çar i. Nikola'nın teklifinin İngiltere tarafından
kabul edilmemesiyle yapıldığını söyler ve belli bir plandan bahsetmez.
Hatzfeldt, başbakanın bu yorumundan, Osmanlı Devleti 'nin
muhafazası hakkındaki düşüncesinde ciddi değişikliğin olduğunu ve
Salisbury'nin muhtemel bir çöküşü hesaplayarak, artık paylaşımı göz
önünde bulundurduğunu çıkarmış, dışişlerine de bu şekilde rapor
etmiştir(GP 101924, No. 2372, 31 Temmuz 1895: 10-13).7

Alman belgelerine göre, Salisbury'nin Osmanlı Devleti'ni
paylaşmayı açıkça gündeme getirdiği ilk görüşme budur. Ancak
Hatzfeldt'in yorumlarına'' göre, Salisbury daha önce de bu konuda
nabız yoklamıştı. Mesela, 9 Temmuz 1895 'te Salisbury ile Hatzfeldt,
Makedonya ve Bulgaristan'da çıkan olayları konuşurken, söz Ermeni
meselesine gelmişti. Salisbury, bu konuyla İngiliz kamuoyunun çok
ilgilendiğini ve günün birinde İngiltere ile Rusya'nın anlaşması
durumunda, bunun Osmanlı hükümranlığının sonu olacağını söyledi.
Hatzfeldt'in, Rusya'nın kendi sınırlannda otonom bir Ermeni vilayeti
istemeyeceğini hatırlatması üzerine de, "Kesinlikle, belki değişiklikler
Rusya'nın lehinde ve istediği gibi olur" dedi. Büyükelçi bu görüşmeyi

6 İtalya Dışişleri Bakanı Blanc'm, Almanya'nın Roma Büyükelçisi Bülow ile bu konuyu
görüşmesi hakkında bk. (GP 101924, No. 2369,15 Temmuz 1895: 3-8; Rich 1965: 453).

7 Hatzfeldt'in bu konudan ayrıntılı olarak bahsedeceğine dair telgrafı için ayrıca bk. (GP LO
1924, No. 2371, 30 Temmuz 1895: 9-10).

8 Hatzfeldt, 1885 'te Bismarck tarafından Londra'ya gönderilmişti ve onun ekolüne
mensuptu. Bütün amacı bir Alman-İngiliz ittifakı kurmaktı. Bu sebepten, Salisbury'nin
Osmanlı Devleti'nin geleceği ve muhtemel sonuçları hakkındaki görüşlerini, paylaşım
teklifi şeklinde algılamak istediğini ve bu olayı kullanarak bir Alman-ingiliz ittifakı
sağlamak için Alman dışişlerini yanılttığına dair yorumlar vardır. Bk. (Preller, 1930: 45-
47; Grenville 1970: 32-36).
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Berlin' e rapor ederken, İngiliz başbakanın, Rus sınınnda bulunan
Osmanlı vilayetlerinin Ruslara verileceği bir paylaşımı
düşündüğünden hiç şüphe etmediğini bildirdi (GP 10 1924, No. 2396,
10 Temmuz 1895: 40-41).

İtalya'nın teklifi ile ilgili Salisbury'nin üslup ve eğilimi,
Alman dışişlerinde hiç makul karşılanmamıştır. İngiliz Başbakanın
yaklaşımı, Osmanlı Devleti'nin çöküşünü hızlandırmak ve gelişmeler
esnasında, aynı Napolyon savaşlannda olduğu gibi, muhtemel bir
çatışmadan uzak kalarak, karlı çıkmanın hesabı olarak algılanmıştı.
İtalya'yı Amavutluk'a yönlendirmesi ise, Avusturya ile arasını açıp
Üçlü İttifak'ı dağılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağından,
Almanya'daki şüpheleri artırdı. İngiliz siyasetini belirsizlikle itham
eden Almanlar, bu durum devam ettikçe, İngiltere'ye daha dikkatli ve
ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini öne sürüyorlardı (GP 10 1924, No.
2373, 1 Ağustos 1895: 13-15).9

Hatzfeldt, kendi dışişlerinin Salisbury'nin düşünceleri
hakkındaki görüşünü öğrenince, bu endişeleri İngiliz başbakana
iletmiştir. Büyükelçiye göre Salisbury, daha önce İngiliz çıkarlan
açısından Osmanlı Devleti'nin muhafazasını savunurken, şimdi
istenmeyen bir durum olarak görse bile, onun çöküşünde ve
paylaşımında bir mahzur görmüyordu. Ayrıca, İtalya ve
Avusturya'nın Üçlü İttifak'taki geleceğini tehlikeye düşürecek bir
siyasete karşı olan Almanya, böyle bir durumda bütün gücünü
çıkarlarını korumak için kullanacaktı. Bunları duyan Salisbury,
heyecanla teminat vererek, yeni görevi esnasında dış siyasetinde bir
değişiklik yapmadığını ve bu doğrultudaki kanaatleri, tamamiyle
yersiz bulduğunu söyledi. Bunun yanında, Osmanlı Devleti'nin
korunmasının, kendisi için hala önemli olduğunu, hem çöküşü, hem de
paylaşımı hızlandırmak ve gerçekleştirmek için kesinlikle hiçbir şey
yapmayacağını ekledi. Fakat ne kadar istemiyor olsa da, büyük
güçlerin çıkar ilişkileri sebebiyle, gittikçe yakınlaşan ve acilen
müdahale edilmesi gereken bu durumla ilgili, her türlü ihtimale karşı,
gözlerini kapatıp geri durmasının da mümkün olmadığını vurguladı.
Bu ihtimalleri Hatzfeldt'ten başka kimse ile görüşmediğini ve her
hangi bir huzursuzluğa sebep olmamak için de, kesinlikle

9 İtalya'nın Arnavutluk'a yönlendirilmesi ve Akdeniz'deki muhtemel etkileri hakkında bk.
(GP 10 1924, No. 2374, 2 Ağustos 1895: 15).
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görüşmeyeceğini belirtti (GP 10 1924, No. 2375, 3 Ağustos 1895: 16-
17).

Doğu sorunuyla ilgili Salisbury'nin en ciddi endişesi, büyük
çaplı bir savaşa sebep olmasıydı. Bu bunu engellemek için, büyük
devletlerin Doğu'nun ve Akdeniz'in muhtemel paylaşımında
uzlaşması gerekiyordu. Bu amaçla Hatzfeldt'ten bir plan üzerinde
düşünmelerini ve bunu azami gizlilik içinde müzakere
edebileceklerini söyledi. Hatzfeldt raporunda, bu görüşmeden,
Salisbury'nin Üçlü İttifak'ı muhafaza etmek ve güçlendirmek istediği
-tabi ki İngiltere'nin menfaatlerini güvence altına almak kaydıyla-
izlenimini edindiğini bildirir. Büyükelçiye göre Almanya, bu konuya
müdahil olmalı ve bir plan hazırlayarak, müzakereler kişisel çerçevede
yürütülmeliydi (OP 10 1924, No. 2375, 3 Ağustos 1895: 18). Bu
görüşme ve rapordan da anlaşılmaktadır ki, Salisbury'nin zihninde
belli bir paylaşım planı yoktu. Zaten çöküş ve paylaşımı da
arzulamamakta ancak, gerçekleşmesi durumunda sebep olacağı
gelişmelerden endişe ettiği için, hazırlıklı olmak amacıyla, bir
müzakere çerçevesi oluşturmaya çalışmaktaydı. En azından sergilediği
tavır buydu.

Salisbury'nin Hatzfeldt ile görüşmelerinden ortaya çıkan
manzaradan en hoşlanmayan kişi, son dönem Alman dış politikasının
mimarlarından kabul edilen Holstein olmuştur. 10 Holstein, bu sırada
İngiltere'nin Rusya ve Fransa ile Mısır'da problem yaşadığının
farkındaydı. Ona göre Salisbury'nin amacı, kıta Avrupası'nın büyük
devletlerini Osmanlı meselelerinde karşı karşıya getirerek, Mısır'daki
sıkıntısından kolayca sıyrılmaktı. Özellikle Üçlü İttifak' ı
hedeflemişlerdi. Normalde Avusturya ile iyi ilişkileri olan, ancak
İtalya'ya pek sıcak bakmayan İngiltere, bu defa İtalya'yı Amavutluk'a
yönlendirerek, burada menfaatleri olan Avusturya'yı sıkıntıya
sokuyordu. Bu gerilimin Üçlü İttifak'a darbe vurması, kaçınılmazdı
(GP 10 1924, No. 2377, 3 Ağustos 1895: 19-20).

10 Bismarck tarafından eğitilen Dışişleri Bakanlığı Siyasi Dairesi Başkanı Friedrich von
Holstein, Alman dış politikasının oluşturulmasında çok önemli bir roloynamıştır (1876-
1906 yılları arasında kesintisiz olarak dışilerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur).
Holstein'm gücü şuradan kaynaklanıyordu: Dışişleri ile ilgili bir meselede kayser,
şansölyesi ve dışişleri bakanı, acaba bu durumda Bismarck ne yapardı diyerek Holstein'a
bakıyorlardı. Ayrıca dışişlerinin yaşayan bir arşivi fonksiyonunu icra ertiğinden, geçmiş
kayıtlara ulaşılmada hiç sıkıntı çekilmiyordu. (Grenville 1970: 34).
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Holstein, Hatzfeldt'in bir plan belirleyip, bunun çerçevesinde,
şahsi olarak müzakere yürütme teklifine de pek sıcak bakmamıştı.
Almanya, ona göre, Avusturya ve İtalya anlaşmadan böyle bir
paylaşıma katılamazdı. Böyle bir anlaşmayı sağlamak da İngiltere'nin
göreviydi. çünkü Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırmak isteyen
Almanya değil, İngiltere idi. Ayrıca Avusturya ve İtalya arasındaki
Osmanlı mirası hissesi meselesi, yine İngiltere tarafından
çözümlenmedikçe Almanya, Rusya, Fransa ve Avusturya ile birlikte
Osmanlı Devleti hakkında yapılacak bütün İngiliz-İtalyan reform
tekliflerine karşı mücadele etmeliydi (GP 10 1924, No. 2377, 3
Ağustos 1895: 20). Bu görüşten hareketle, Hatzfeldt'in Salisbury'ye
yeni programının içerdiği tehlikeleri bildinnesi üzerine başbakan,
Avusturya ve İtalya'yı bir birinden ayırmak için hiçbir şey
yapmadığını söylemiş ve Alman dışişlerinde yapılan bu doğrultudaki
spekülasyonlan protesto ettiğini bildirmiştir (GP 10 1924, No. 2378, 4
Ağustos 1895: 20-21).

II. Wilhelm'in
Görüşmelerine Etkileri

İngiltere'yi Ziyaretinin Paylaşım

Holstein'ın Osmanlı Devleti'nin paylaşılmasıyla ilgili
İngiltere'nin yaklaşımından rahatsız olduğu yukarıda belirtilmişti. Söz
konusu müzakerelerin daha fazla ilerlememesini isteyen Holstein,
bunu ancak II. Wilhelm'in engelleyebileceğini düşünüyordu (GP 10
1924, No. 2377, 3 Ağustos 1895: 20). Kayser, Cowes'ta yapılan
geleneksel yat yanşlan için İngiltere'ye gidecekti. Burada Salisbury
ile de görüşecekti. Eğer II. Wilhelm, İngiliz başbakanının bu konuda
cesaretini kırabilirse, görüşmeler kesintiye uğratılabilirdi.

II. Wilhelm Cowes'a gitmek üzere yola çıkmışken, Holstein
Hatzfeldt'e bir telgraf çekti. Şöyle diyordu: "Ne Almanya, ne de
şahsen siz, Akdeniz'de toprak bölüşümü teklifi yapmalısınız. Biz
oradan hiçbir şey istemiyoruz. Orada menfaati olanlar -İngiltere,
İtalya ve Avusturya- anlaşsınlar. Biz en fazla, bu üçü kendi aralannda
anlaştıktan sonra, Alman menfaatlerinin zarar görmemesi için, fikir
belirtebiliriz. Bundan önce bize sorulacak soruları cevaplamayacağız"
(GP 10 1924, No. 2379, 5 Ağustos 1895: 21). Bu arada, yolculuk
esnasında kaysere refakat eden Alman dışişleri mensubu Kiderlen, II.
Wilhelm'e Salisbury'nin planlanndan bahsedince, "Halis İngiliz!"
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karşılığını vermiş ve buna yanaşmayacağını söylemiştir (GP 10 1924,
No. 2380, 5 Ağustos 1895: 22).

Hatzfeldt, 3 Ağustos 1895 'te Holstein' dan aldığı mektuba
göre, yanlış anlaşıldığını düşünerek, durumu açıklığa kavuşturmak
için 5 Ağustosta Holstein'a bir telgraf çekmiştir. Büyükelçi
telgrafında, bu paylaşım meselesinde tamamen geri dunnalan halinde,
Salisbury'nin daha sonraki kararlannda Almanya'nın etkisi
olmayacağını belirtti ve Rusya ile ilgili durumu tekrar izah etti:
Salisbury'nin plamna göre Ruslar, doğuda İstanbul ile ve başka
noktalarda" tatmin edilecekti. Bu itibarla, doğuda istediğini elde eden
Rusya'nın, Almanya'ya karşı, Fransa ile ittifakını devam ettinnek için
bir sebebi kalmayacaktı (GP 10 1924, No. 2381, 5 Ağustos 1895: 23).

Öyle görünüyor ki, Hatzfeldt'in bu telgrafı, Holstein'in
Salisbury'nin teklifi ile ilgili endişelerini bertaraf etmiştir. Çünkü
Fransız-Rus yakınlaşma ihtimali, Alman dış siyaseti için 1871' den bu
yana bir kabustu ve bunu engellemek Almanlar için en öncelikli
konuydu. Fakat, 1890 yılında II. Wilhelm'in Avrupa siyasetinde
sadece Avusturya ile ittifakın yeterli olacağını düşünerek, Rusya ile
Güvenlik Antlaşması'nı (1887) yenilernemesi, Fransız-Rus İttifakı ile
sonuçlanmıştı. Eğer İngiliz başbakanının planı Rusya'yı tatmin edip
Fransızlardan ayıracaksa, mesel e başka bir hal alıyordu. Fırsat
değerlendirilmeliydi. Bu yüzden Holstein, Hatzfeldt'e bir telgraf
çekerek, Salisbury ile görüşmeleri şahsi çerçevede -daha sonra
duruma göre resmiyete de dökülebilirdi- devam ettirilmesini uygun
bulduğunu bildirmiştir (GP 10 1924, No. 2382, 5 Ağustos 1895: 23-
24).12

II. Wilhelm, 5 Ağustos 1895'te öğleden sonra Cowes'a ulaştı.
Aynı günün akşamı, İngiltere Kraliçesi Victoria, torunu olan kayserin
şerefine bir akşam yemeği verdi. Hatzfe1dt, Salisbury'nin de hazır
bulunacağı bu akşam yemeğinden önce, II. Wilhelm' e meseleyi açmış
ve başbakanının kendisiyle Osmanlı Devleti ve paylaşımıyla ilgili
konuya temas etmesi durumunda, şu çerçevede ele alınmasının uygun

i i Yukarıda 2396 numaralı belgede de belirtildiği gibi, Salisbury 9 Temmuz 1895'de
Osmanlı Devleti'nin doğu vilayetlerinin Rus idaresine bırakılmasını ima etmiştir. Ayrıca
bk. (CP iO 1924, No. 2381,5 Ağustos 1895, * simgeli dipnot: 23).

12 Holstein, bu tarihte İngiltere seyahatinde IL. Wilhelm'e refakat eden Kiderlen'i de bir
telgrafla bu gelişme hakkında bilgilendirmiştir. Bk. (CP LO 1924, No. 2383,5 Ağustos
1895: 24). Şansölye Hohenlohe'nin bu konudaki muvafakati hakkında ayrıca bk. (CP ıO
1924, No. 2384, 6 Ağustos 1895: 24).
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olacağını söylemiştir: Osmanlı Devleti'nin paylaşılması, Avrupa banşı
için sorunlu bir durumdu ve her şeyden önce, ilgili devletlerin kendi
aralannda anlaşmalan gerekiyordu. Ayrıca, Osmanlı Devleti'ndeki
mevcut durum yeterince kanşık olduğundan, paylaşım konusundan da
bir şey ummamak gerekiyordu. Yemekten sonra kayser ile
Salisbury'nin görüşmesinde konu gündeme gelince Salisbury,
Osmanlı Devleti'nin durumunun gittikçe kötüleştiğini ve dağılma
tehlikesinin çok yakın olduğunu söyledi. II. Wilhelm ise, şahsi
izlenimlerine göre, Osmanlı Devleti'ndeki durumun nispeten
düzeldiğini, yasama işlemlerinin tatmin edici olduğunu, padişahın da
iyi niyetle, yetersiz memurlannı görevden alarak onlann yerlerine
daha uygun ve güvenilir olanlan atadığını söyledi (GP LO 1924, No.
2385, 7 Ağustos 1895: 25). Kayserin bu yaklaşımı, Salisbury'ye
konuyu daha ileriye götürme fırsatını vermedi.

II. Wilhelm ile Salisbury arasında yapılan bu görüşme
hakkında, mevcut belgelerde, sadece yukanda zikredilen Hatzfeldt'in
telgrafı vardır. Buna göre, Osmanlı Devleti 'nin genel durumu
gündeme gelmişse de, paylaşımı ile ilgili bir plan üzerinde
konuşulmamıştır (Preller 1930: 44; Anderson 1966: 256; Langer 1968:
199; Grenville 1970: 38). Zaten II. Wilhelm de, Osmanlı idaresinde
yapılacak değişikliklerin, durumu düzelteceği kanaatindedir. Holstein,
görüşmede paylaşım meselesinin konuşulmadığını öğrenince,
yukanda da bahsedildiği gibi, eğer Salisbury Rusya'yı tatmin edip
Fransa ile ittifakını anlamsız kılacaksa, bunu sağlamak için
görüşmelere devam edilmesini istemiştir. Bu tavsiye doğrultusunda, 6
Ağustosta II. Wilhelm Salisbury'yi yatına davet etti. Ancak randevu
talebi Salisbury'ye zamanında ulaşmadı, çünkü başbakanın kraliçe ile
görüşmesi vardı. Bu yüzden Salisbury, kayserin randevusuna
gelemeyerek, Londra'ya döndü. Kayser, başbakanın davetine icabet
etmeyişine çok sinirlendi. Salisbury ise, yanlış anlaşılmadan
kaynaklanan durumu fark edince, II. Wilhelm'e bir özür telgrafı çekti
(GP 101924, No. 2386, 8 Ağustos 1895: 27).

Kayser ile Salisbury arasında Hohenzollern yatında yapılması
planlanan bu ikinci görüşme, üzerinde çok spekülasyon yapılan bir
olaydır. Salisbury'nin söz konusu randevuya gelmemesinin II.
Wilhelm'i çok hiddetlendirdiği ve ikili arasındaki gerginliğin bu
tarihten itibaren Alman-İngiliz ilişkilerinde bir gerilim oluşturduğu
ileri sürülmektedir (Rich 1965: 455; Langer 1968: 200-201; Grenville
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1970: 39). \3 Halbuki II. Wilhelm açısından, İngiliz basınında, özellikle
The Standard'da, çıkan Almanya ve II. Wilhelm aleyhindeki yazıların
bu duyguların oluşmasındaki etkisi daha önemlidir (Grenville 1970:
39). Fakat ortaya çıkan sonuç açıktır: Her iki tarafta da, birbirlerine
karşı güvensizlik ve şüphe, belirleyici faktör olmaya başlamıştı. II.
Wilhelm'e göre, zaten güvenilmez olan İngilizler, Üçlü İttifak'a karşı
Fransız-Rus İttifak'ını koz olarak kullanıyorlardı. Lord Salisbury ise,
kaysere iyi gözle bakmamaya, onu iyi terbiye almamış, kendini çok
beğenen biri olarak görmeye başlamıştı (Langer 1968: 200-201).
Zaten İngiltere'de, öteden beri, izlediği politikalar nedeniyle, II.
Wilhelm'in akli dengesi üzerine spekülatif yorumlar da
yapılmaktaydı. 14

II. Wilhelm'in Almanya'ya dönmesinden sonra Hatzfeldt'in
Salisbury ile yaptığı görüşmede büyükelçi, İngiliz başbakanını
Osmanlı Devleti'nin paylaşılması konusunda daha ihtiyatlı bulmuştur
(GP 10 1924, No. 2387, 14 Ağustos 1895: 28; Brandenburg 1927: 77;
Rich 1965: 455). Yine bu görüşmede Salisbury, paylaşım meselesini
kendisinden başka hiç kimseyle müzakere etmediğini tekrar temin
etmiş, Osmanlı Devleti'nde durumun kötü olduğunu ve çöküşün
gerçekleşmesi halinde bir genel savaşın kaçınılmaz olacağını
söylemişti. Bundan yola çıkarak Hatzfeldt, Berlin'e, Salisbury'nin
Doğu'nun paylaşımını banşçıl yollarla halletme niyetinde olduğunu,
bunu da Rusya'ya Çanakkale bağlantısıyla birlikte İstanbul'u vererek
yapma amacında olduğunu yazdı. Çünkü, Holstein'ın Rusya
konusunda hassas olduğunu biliyordu. Fakat bu görüşmede de, belli
bir plan yine gündeme gelmemişti.

Hatzfeldt, Holstein'ın hassasiyeti konusunda haklıydı.
Holstein, işin içinde Rusya'nın yalnız bırakılması olduğundan,
görüşmelerin devam ettirilmesini, ancak çok gizlilikle yürütülmesini
istemiştir. Her şeye rağmen Holstein'ın, İngiltere'nin kıta Avrupa'sı
devletlerini Osmanlı mirasını paylaşmak amacıyla bir savaşa
sürükleyerek, kendisi için en iyi olanı elde edeceğine dair şüphesi
devam ediyordu. Ona göre, Fransa'nın Fas'ta, yani Cebelitank
Boğazı'nda, Rusya'nın da Çanakkale'de, yani Port Said'in karşısında

\3 Eckardstein 'ın hatıralannda (Eckardstein 1921: 57-59) bu ikinci görüşmenin yapıldığına
dair renkli anlatımı tamamen gerçek dışıdır. (Langer 1968: 200). Alman belgelerinde
Langer'in yorumunu destekleyen bilgi için bk. (CP Lo 1924, No. 2385,7 Ağustos 1895, *
simgeli dipnot: 25-27).

14 Bu konuda aynntılı bir değerlendirme için bk. (Otıe 2001).
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güç kazanması, ki buralar İngiltere açısından hassas noktalardı, ancak
Salisbury'nin böyle bir amaç güttüğünün delilleri olabilirdi. Bu
sebepten, İngiltere'nin bu politikasına karşı Almanya, her ihtimale
karşı Rusya ile köprüleri atmamalıydı (GP 10 1924, No. 2388, 14
Ağustos 1895: 29). Holstein'ın bu değerlendirmeleri üzerine
Hatzfeldt, hiçbir devletle köprüleri atmamalan ve hareket serbestliğine
sahip olmalan konusunda kendisiyle hemfikir olduğunu yazdı. Söz
konusu siyasetteki en önemli tehlikenin ise, günün birinde
Salisbury'nin Avusturya, İtalya ve Rusya'yı bir araya getirecek etkeni
bularak, Doğu meselesinde Almanya olmadan uzlaşma sağlaması
olduğunu ekledi. Bu tehlikeyi bertaraf etmenin yolu olarak da, daha
önceden Salisbury veya Rus Dışişleri Bakanı Lobanov ile anlaşmak
olduğuna dikkat çekti (GP 10 1924, No. 2390, 16 Ağustos 1895: 32).

Bu sırada Salisbury, 15 Ağustosta Lordlar Kamarası 'nda
Osmanlı Devleti ve Ermeni meselesine değinen bir konuşma
yapmıştır. Bu konuşmada, Osmanlı bağımsızlığının Paris (1856) ile
Berlin (1878) Antlaşmalanyla güvence altına alındığını ve bütün
devletlerin bu konuda uzlaşma içinde olduklannı söyledi. Ancak
ülkenin çeşitli bölgelerinden yükselen feryatlara, ki burada Ermeniler
kastediliyordu, daha ne kadar kayıtsız kalınacağı konusunda emin
olmadığını da vurguladı (GP 10 1924, No. 2391, 18 Ağustos 1895,
Grenville 1970: 40). Bu ifadeler Avusturya basınında çok yankı buldu.
Mesela Die Presse, bu konuşmayı, artık Osmanlı Devleti'nin
çöküşünün çok yaklaştığı şeklinde yorumlamıştı. Aynca İngiltere'nin,
İstanbul, Paris ve Petersburg'un dikkatlerini Mısır'dan uzaklaştırmak
için Ermeni olaylannı istismar ettiğini de, sadece bu gazete
vurguluyordu (GP 10 1924, No. 2391, 18 Ağustos 1895: 33). Bu
konuyla ilgili II. Wilhelm'in yorumu ise şöyle olmuştu: Eğer İngiltere,
bu bahaneyle Osmanlı Devleti'ne müdahale ederek, Rusya'ya
İstanbul'u verecekse, Almanya da bu konuda söz sahibi olmalı ve
Avusturya, Balkanlar'da tazmin edilmeliydi. Yani Avusturya'ya
Selanik verilmeli ve Almanya ile Avusturya'nın doğu sınırlanndan da,
Rus askerleri çekilmeliydi (GP LO 1924, No. 2391, 18 Ağustos 1895).
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II. Wilhelm, 29 Ağustosta, bakanlanna danışmadan, paylaşım
meselesini halletmek için Salisbury'ye bir teklif götürmeyi düşündü.f
Bunun için de, Berlin'deki İngiliz Askeri Ataşesi Albay Leopold
Swaine ile görüşmeyi kararlaştırdı. Diplomatlann görüşmelerinden bir
sonuca ulaşılamadığını gören kayser, bu konuda askeri, "kalem
ehli"ne tercih etmişti. Kayser, Swaine ile görüşmesinde,
Cowes'takinin aksine, Osmanlı Devleti'ndeki gelişmelerin bir krize
dönüşrnek üzere olduğunu ve padişaha karşı güç kullanılması
gerektiğini söyledi. Bunun için İngiltere'yi destekleyeceklerini, ancak
karşılığında Avusturya ve İtalya'nın tazmin edilmesi gerektiğini
belirtti. Eğer İngiltere Osmanlı Devleti'ni yıkıp, Rusya'ya Anadolu ve
İstanbul'u verecekse, Avusturya da Selanik'e kadar Balkan
devletlerini almalıydı. İtalya da, Akdeniz'de tatmin edilmeliydi.
Kaysere göre, Hatzfeldt ile Salisbury bu konuda o kadar iyi ilişkiler
içindeydiler ki, büyük bir sorun çıkmayacaktı. Ancak II. Wilhelm bu
konuda çok iyimserdi. Salisbury, bu teklife hemen olumlu cevap
vermedi. çünkü kayserin teklifiyle aynı kanaatte değildi. Bu yüzden,
Almanya'ya taahhütte bulunarak, kendisini ve ülkesini bağlamak
istemiyordu. 16

Salisbury'nin cevabı gecikince, Hatzfeldt de devreye girerek
Swaine ile görüşmüştür. Büyükelçi görüşmede, Osmanlı Devleti 'nin
dağılmasının yakın olduğunu, bu olmasa bile, en azından, er veya geç
padişahının tahttan indirileceğini söyledi. Bu sebepten, Almanya ve
İngiltere'nin, bir sürprizle karşılaşmadan, gizli müzakerelerle
anlaşmaya varması gerekiyordu. Almanya için 'dünya banşı'
vazgeçilmezdi, yani statüko mümkün olduğunca korunmalıydı. Fakat
Almanya bir gün, iki güçlü komşusu tarafından tacize maruz kalırsa,
Fransa'ya karşılık vermekten hiç geri durmayacak ve Rusya ile de

15 II. Wilhelm' i böyle bir adım atmaya iten şey, Osmanlı Devleti'ndeki olayların gittikçe
karışık bir MJ almaya başlaması ve korkulan sonun geldiği endişesiydi. Bk. (Langer 1968:
202).

16 Malet'den Salisbury'ye, 30 Ağustos 1895, Ek'te Swaine'in notu, Salibury Papers ve
F[oreign] Ojffice] 64/1351 'den nakleden (Grenville 1970: 40-42). Salisbury, İstanbul'u
Ruslara vereceği ne dair yorumlar yapılmasına hiddetlenmiş ve böyle bir şey ima dahi
etmediğini, ancak Almanlar Fransızlarla savaşmaları durumunda bu teklifi Ruslara
götüreceklerinden emin olduğunu söylemiştir. Currie'den Salisbury'ye, 2 Eylül 1895;
Salisbury'den Currie'ye, 5 Eylül 1895, Salisbury Papers'dan nakleden (Lowe 1965: 99;
Grenville 1970: 37).
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anlaşabileceklerdi. i7 Hatzfeldt, İngilizleri kendi şartlarında anlaşmaya
zorlamak için bütün alternatifleri kullanıyordu.

II. Wilhelm'in bu teklifi Salisbury'yi sıkıntıya sokmuştur.
Başbakana göre İngiltere, Osmanlı Devleti 'ni reformlar konusunda
zorlamada, sadece Rusya ile birlikte hareket edebilirdi. Çünkü İngiliz
Amiralliği donanmanın Boğazlar' dan geçmesini onaylamazsa,
Almanların manevi desteğinin hiçbir anlamı yoktu. Bu yüzden
Salisbury Swaine aracılığıyla, Osmanlı Devleti ile ilgili siyasetlerinin
değişmediğine dair, kaçamak bir cevap verdi.İ" Salisbury'nin cevabı
kayseri yine çok hiddetlendirdi. Onu Avrupa'daki devletlerin her
biriyle ayrı ayrı anlaşarak, güçler arasında güvensizliği yaymakla
suçladı. İngiliz başbakan, Boğazlan gizlice Ruslara verecekti.
Salisbury, egoist ve zorba politikasından vazgeçmeliydi. Er veya geç,
İngiltere yalnızlık siyasetini bırakacak ve, ya Üçlü İttifak'ın yanında,
ya da karşısında olacaktı. 19 Fakat II. Wilhelm 'in bu sert karşılığı
Salisbury' de hiçbir etki yapmadı.

Bu arada Hatzfeldt, tatile çıkacağından, 31 Ağustosta
Salibury'yi ziyarete gitmişti. Görüşmede konu yine Ermeni
meselesine ve gelecekte olabilecek olaylara geldi. Başbakan, Rusların
Karadeniz'den Akdenize geçişi elde edebileceklerini ve bunun
İngiltere için kabul edilebilir olduğunu söyledi. Hatzfeldt, bu durumun
İngiltere'nin Mısır'daki pozisyonunu zora sokacağını düşündüğünden,
bunun Akdeniz'de başka bir yerle mi telafi edileceğini merak etti ve
sordu. Salisbury de, Akdeniz'de başka bir yerden ziyade, gönlünün
Fırat kıyılarında yattığını söyledi. Bu görüşme sonucunda Hatzfeldt,
Salisbury'nin hata net bir siyaseti olmadığını ve İngiltere'nin
Doğu'daki muhtemel bir krizde, kılıcını çekmeden kendisi için gerekli
şeyleri almak amacıyla, arayışlarına devam ettiğini bildirmiştir (GP ıo
ı924, No. 2392, 3ıAğustos ı895: 34-35).

Salisbury'nin ı5 Ağustostaki konuşmasından etkilenenlerden
biri de Rus Dışişleri Bakanı Lobanov'du. Ruslar, İngiltere'nin Ermeni
meselesinde kendi başlarına hareket etme ihtimalinden
endişelenmişlerdi. Bu yüzden Lobanov, İstanbul'daki Rus Büyükelçi

17 Swaine'den Barrinton'a, 27 Eylül 1895, Salisbury Papers'dan nakleden (Grenville 1970:
42-43).

18 Swaine'den HatzfeIdt'e, 4 Ekim 1895, The Holstein Papers, III, s. 547-548'den nakleden
(Grenville 1970: 43).

19 GP 11, II. Wilhelm'den Marschall'a, 25 Ekim 1895, s. 8-11 'den nakleden (Grenville
1970: 43).
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Nelidov'a talimat göndererek, İngiliz Büyükelçi Currie ve Fransız
Büyükelçi Paul Cambon ile bir araya gelip, padişaha baskı
yapmalarını istemiştir. Bu baskıyla, eylül ayında II. Abdülhamid, bazı
düzenlemeler yapmayı kabul etmiş (Grenville 1970: 44-45/° ve
Kamil Paşa'yı da sadrazam olarak atamıştı (Otte 2000: 6). Baskı
sonucunda da olsa, kaydedilen bu gelişme, Salisbury'yi tatmin etmişti.

Salisbury ile 25 Ekimde görüşen Hatzfeldt, onu Ermeni
meselesinde atılan adımlardan memnun görmüştür. çünkü başbakana
göre, artık Osmanlı Devleti 'nin çökeceğine dair endişesi ve bunun
doğuracağı acil durum, yani paylaşma zorunluluğu, ortadan kalkmıştı.
Artık Avrupa barışı birinci önceliğe sahip olmalıydı. Eğer Ruslar
sınırlan aşarsa, ortak bir tavır için İngiltere'nin başvuracağı ilk merci
Berlin olacaktı. Geçmişte Avusturya'nın, Çanakkale'nin Ruslara
bırakılması ihtimalinden çok endişelendiğini, fakat Goluchowski
(Avusturya Dışişleri Bakanı ]'ye söylediği gibi, böyle bir niyeti
olmadığını ve Doğu sorununda ilk olarak Avusturya'nın çıkarlannı
göz önünde bulundurduğunu belirtti. Bunun üzerine Hatzfeldt
herhangi bir yorumda bulunmadan sadece, başbakanın şimdiye kadar
yürüttüğü tereddüt1ü politikasının, tüm Avrupa'da güvensizlik
oluşturduğunu söylemekle yetinmiştir (GP 10 1924, No. 2393, 25
Ekim 1895: 36).

Kasım 1895'teki bir gelişme Osmanlı Devleti'nin paylaşılması
meselesine bir başka boyut kazandırmıştır. Bu zamana kadar olan
görüşmelerde, Rusya'nın İstanbul ve doğuda bazı yerleri alacağı,
Avusturya ve İtalya'nın da tatmin edilmesi gerektiğinden başka,
belirgin bir teklif gündeme gelmemişti. Ancak, hiçbir zaman II.
Wilhelm ile dış politika konuşmayan annesi İmparatoriçe Friedrich,
oğluyla yaptığı görüşmede, Osmanlı Devleti 'nin nasıl paylaşılacağına
dair tavsiyelerde bulunmuştur. İmparatoriçe, Doğu'daki durumun hiç
iyi olmadığından ve büyük güçlerin bir araya gelerek buraya zorla
müdahale etmesi gerektiğinden bahsederken kayser, Salisbury'nin
Doğu sorununu bir paylaşımla çözmeyi düşünmesinin nasılolacağını
sordu. Bunun üzerine annesi, sıcak bir eda ile, kördüğüm halini alan
bu meselenin ancak böyle çözülebileceğini ve Türkiye'nin
paylaşılması gerektiğini söyledi. Paylaşım şöyle olacaktı: Rusya,
Çanakkale ve İstanbul'u alacaktı. Sultan, Avrupa'da sahip olduğu

20 İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Saurma'nm reform teklifinin kabul edildiğine dair
raporu için bk. (GP ıo 1924, No. 2438, 22 Ekim 1895: 78-79).
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yerleri terk etmeli ve tefessüh etmiş rejimi, daha fazla Avrupa
topraklannı kirletmemeliydi. Küçük Asya onun için yeterince büyüktü
ve eskiden olduğu gibi, Bağdat halifenin başkenti olmalıydı.
Avusturya, Selanik'e ulaşabilmek için Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan
ve Makedonya'nın önemli bir kısmına sahip olacaktı. Yunanistan,
bütün Ege adalannı, Girit ve Rodop dağlanndaki Makedonya
köylerini elde edecekti. Fransa, zaten önemli bir nüfuza sahip
olduğundan, Suriye'yi alabilirdi. Böylece, İngiltere de Mısır'da huzura
kavuşacaktı. Ayrıca, Rusya Akdeniz'de tatmin edilmeli ve mümkün
olduğunca Uzak Doğu'ya yönlendirilmeliydi. Ruslar, ancak bu
durumda Avrupa'yı rahat bırakırdı. II. Wilhelm'e göre annesinin bu
görüşleri, İngiltere Kraliçesi ve Lord Salisbury'nin fikirleriyle
örtüşmekteydi" ve üzerinde inceden ineeye düşünülmüş, temeli olan
bir siyasetti. Bunun üzerine kayser, annesinin bu fikirlerinin, çok
gizlice Hatzfeldt' e bildirilmesini ve Lord Salisbury'nin nabzının
tekrar kontrol edilmesini istedi (GP 10 1924, No. 2463, 21 Kasım
1895: 109-1U).

Şansölye Hohenlohe de İmparatoriçe Friedrich'in
düşüncelerini, İngiliz Akdeniz siyasetinin bir yansıması olarak
değerlendirmiştir. Hohenlohe'ye göre İngiltere çok gergindi, çünkü
Fransız-Rus İttifakı onlan Mısır'da baskı altında tutuyordu.
İngiltere'nin bundan kurtulabilmesi için üç ihtimali vardı: Birincisi,
Ermeni meselesinde ortak donanına gösterisi düzenlemek. İkincisi,
Avrupa ülkelerinin de katkısıyla, Doğu Anadolu'da bir Rus mandası
oluşturmak. Sonuncu olarak da, Osmanlı Devleti'nin paylaşılması.
Bunlann hepsinin amacı Rusya'yı sınırlandırmak ve durdurmaktı.
Fakat İngiltere açısından, bunlardan daha uygunu, mümkünse ikinci
bir Berlin Kongresi toplamaktı.v' Çünkü ilki, Rus iddialannın önünü
kesmişti, bir Rus-İngiliz savaşını engellemişti ve Rusların kinini
Almanlara yöneltmişti. Netice itibariyle, üç sonuç da İngiltere'ye
yaramıştı. Şansölyeye göre, Üçlü İttifak Balkanlar ve Boğazlar
meselesinde serbest hareket etme kabiliyetini koruduğu müddetçe ve
Almanya alternatiflere sahip olduğu sürece, Alman diplomasisi bu

21 İmparatoriçe ve kocası, Bismarck ekolünden gelen Alman devlet adamlarınca, zaten
İngiliz liberalizminin etkisi altında olmakla ve Alman siyasetiyle uyuşmamakla itham
edilmişlerdi. Bu sebepten karı-koca, Bismarck ile hiç anlaşamamışlardı. Bu konuda
ayrıntılı bilgi için bk. (Pakula 1995).

22 rj. Wilhelm bu iradeye, Berlin Kongresi'nin sonuçları itibariyle bir hata olduğu ve
ikincisine asla müsaade etmeyeceği notunu düşmüştür.
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gerçekleri göz önüne alarak işlemeliydi. II. Wilhelm de tamamiyle
aynı kanaate sahipti (GP 10 1924, No. 2464, 22 Kasım 1895: 111-
114).

Salisbury'ye gelince; II. Wilhelm 'in Cowes ziyaretinden
Almanya'ya dönmesinden sonra, paylaşım konusunu tartışmaya
isteksiz göründü. Kasım ayından itibaren İngiliz Başbakan için
Osmanlı Devleti ve Ermeni meselesi ile ilgili tek bir çare kalmıştı:
Reformlann yürütülmesi. Bu, ya II. Abdülhamid ile yapılacaktı, ya da
onun tahttan indirilmesiyle hükümdar olacak daha "uysal" bir padişah
tarafından icra ettirilecekti (Preller 1930: 81). Hatzfeldt' e 25
Ekimdeki görüşmelerinde de söylediği gibi, artık Osmanlı Devleti'nin
paylaşılması gündeminde yoktu.

Sonuç

İngiltere, özellikle Napolyon Savaşlan 'ndan sonra, Hindistan
yolunu güvence altına almak için, hem Osmanlı Devleti'nin doğu
sınırlannda, hem de Balkanlar' da set çekerek, Ruslann Akdeniz' e
inmesini engellemek istemişti. 1878' e kadar, İngiltere açısından,
Osmanlı Devleti doğuda ve Balkanlar'da Rusya'yı durdurabilecek
engeldi. Ancak 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda mağlup olması ve
Rusların Ayastefanos Antlaşması 'nı imzalatmalanyla durum değişti.
Bunun üzerine Berlin'de bir kongre toplanarak, doğudaki Rus
kazanımlan sınırlandınldı ve İngiltere'nin bölgeye müdahale
edebilmesi için de bir mesele icat edildi: Ermeni meselesi. Balkanlar
ve Akdeniz'de ise, 1887'de İngiltere, Avusturya ve İtalya arasında bir
antlaşma imzalandı. Böylece Rus ilerlemesi hem Osmanlı Devleti 'nin
doğusunda, hem de Balkanlar'da kontrol altına alınmıştı.

1892 ve 1894'te Fransız-Rus İttifakı İngiltere'yi endişeye sevk
etti. Çünkü bu ikili, Fransa'nın çıkarlan sebebiyle, İngilizleri Mısır'da
zorlamaya başlamıştı. İngilizler, diğer devletler bunda bir menfaat
görmediğinden, Ermeni reformlan meselesinde de, Osmanlı
Devleti'ne baskı yapmada yalnız kalıyorlardı. Şartlar böyleyken,
Haziran 1895 'te başbakan ve dışişleri bakanı olan Muhafazakar Lord
Salisbury, Osmanlı Devleti'nin Ermeni reformlannda başanlı olsa bile
daha fazla ayakta duramayacağını düşünüyor ve çöküşünün de büyük
bir savaşa sebep olmasından endişe ediyordu.
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Salisbury, kaçınılmaz olan sonun en az zararla
at1atılabilmesinin, ancak büyük: güçlerin aralarında varacağı bir
paylaşım anlaşması ile olabileceğine inanıyordu. Paylaşımın nasıl
yapılacağı konusunda bir uzlaşma ortamı oluşturabilmek amacıyla
nabız yoklamaya başladı ve Londra'daki Almanya Büyükelçisi
Hatzfeldt'e konuyu açtı. Salisbury'nin elinde, ayrıntılı bir paylaşım
planı yoktu. Hatta, Hatzfeldt ile görüşmelerinde, Rusların Doğu
Anadolu ve İstanbul'u alması ile Avusturya'nın da Selanik'e kadar
uzanan bölgeye sahip olması haricinde, belirgin hiçbir ayrıntı
gündeme gelmemiş, bir paylaşım planı üzerinde müzakere
edilmemiştir.

Şubat 1894'te Salisbury'nin İstanbul Büyükelçisi Currie'ye
yazdığı mektupta ve Kasım 1895'te II. Wilhelm'in annesi ile
görüşmesinde, muhtemel bir paylaşımda büyük devletlerin alacağı
bölgeler hakkında ipuçlan bulunmaktadır. Ancak bu fikirler Salisbury
ile Hatzfeldt arasındaki görüşmelere hiçbir zaman yansımadı. Sınırlı
bir çerçevede görüşülmesine rağmen, Alman dışişlerinin en önemli
siması Holstein, Salisbury'nin paylaşımı gündeme getirmesinden
rahatsız olmuş ve bu teklifi, Almanya, İtalya ve Avusturya'dan oluşan
Üçlü İttifak'ın arasını bozmak için düşünülen bir tertip olarak
görmüştü. Daha sonra, Hatzfeldt'in uyan sı sonucunda, paylaşım
görüşmelerinin Rusya'nın Fransa ile ittifakını bozabilecek bir yönünü
keşfetmesiyle, ki Rusya tatmin edilirse Fransa ile ittifakının bir anlamı
kalmayacaktı, görüşmelere gizlilikle devam edilmesini istemişti.

İngiltere, 1878'den itibaren Osmanlı Devleti'nin toprak
bütünlüğünü korumaktan vazgeçip, çıkarı olan Osmanlı topraklanna
bir şekilde fiili olarak yerleşmişti. 1878'de Kıbns'a yerleşmesi ile
1882'de Mısır'ı işgal etmesi bu siyasetinin emareleriydi. 1895'te
Salisbury'nin bir paylaşımı düşünmesi, bu siyasete tamamen uygundu.
Fakat, II. Abdülhamid'in, denge siyasetinde dayanabileceği bir güç
olarak gördüğü ve Osmanlı topraklarında gözü olmadığına inanıldığı
Almanya da paylaşım müzakerelerine katılmıştı. Mevcut belgelere
göre, muhtemel bir paylaşımda Almanya, Osmanlı mirasından bir pay
almayacaktı, ancak Avusturya ve İtalya'nın nüfuz bölgelerini garanti
altına almak istemişti. Hatta, II. Wilhelm'in İngiltere'yi ziyaretinden
sonra, Salisbury artık paylaşım meselesini bir daha gündeme getirme
konusunda isteksiz davranmasına rağmen, Hatzfcldt, Holstein ve II.
Wilhelm, İngiliz başbakanı nezdinde başka teşebbüslerde de
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bulunmuşlardı. Ancak Salisbury'nin konuyu daha fazla tartışmaya
yanaşmaması üzerine, Alman teşebbüsleri de sonuçsuz kaldı.

Almanya'mn bu konudaki tavn, bir daha net bir şekilde,
devletler arasında ebedi dostlukların değil, çıkarların belirleyici faktör
olduğunu ispat etmektedir. Sadece Almanya'mn Osmanlı Devleti'ne
yaklaşımı değil, ilerleyen yıllardaki Alman-İngiliz ilişkileri de, bunun
en önemli delilidir. II. Wilhelm'in İngiliz Askeri Ataşesi Swain'e
söylediği gibi, İngiltere bir gün muhakkak "muhteşem yalmzlık"tan
ayrılacaktı. O zaman, ya Almanya'mn yanında, ya da karşısında
olacaktı. Nitekim İngiltere yalmzlığını terk edince, Weltpolitik'in23 de
zorlamasıyla, kendisini Almanya'nın karşısında buldu. Çıkar
çatışmaları ve nüfuz mücadeleleri, 1914 yılına kadar hiç savaşmamış
iki millet olan Almanlar ile İngilizleri, tarihin şahit olduğu ilk büyük
savaşta, Birinci Dünya Savaşı'nda, ilk defa karşı karşıya getirdi.
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Topkapı Sarayı Zülüjlü Baltacılar Koğuşu

TOPKAPı SARAYI ZÜLÜFLÜ BALTACILAR KOGUŞU

Ferruh TORUK

Özet
IV. Murad devrinde kurulan ve başlarındaki zülüflerden

dolayı, "Zülüflü Ağalar" denilen grup, Osmanlı devletindeki
devşirme tabakalardan birisidir. IV. Murad devrinde sefere
çıkarken yol düzenlemeleri, çadır kurma ve kaldırma işlerini
yapan, "Baltacı Sınıfı" daha sonra sarayda hizmete alınmıştır.
Sarayda çeşitli hizmetlerde bulurıan ve devlet memuru olarak ta
görevlendirilen bu sınıfın, Topkapı sarayında ikamet ettikleri
koğuşlar bulunmaktadır. Bu koğuşlar, "Zülüflü Baltacılar
Koğuşu" olarak bilinmektedir.

Anahtar kelimeler: Topkapı Sarayı, Zülüflü Baltaeılar,
koguş

The Ward of the Beardeds in Topkapı Palace

Abstract
The group called "Zülüflü Ağalar" because of their

lovelocks whieh was eonstituted during the period of IV.
Murad's sovereignty is one of the recruiting strata of Ottoman
Empire "Zülüflü Ağalar" (The Strata of Halberdier) that where
responsible for the arrangement of the reads, pitehing and
dismantIement of the tents during this period served in the
Ottoman Palaee. There have been words in the Topkapı Sarayı
(Topkapı Palace) where "the strata of Haberdier" dwelled in by
serving at different kinds of works in the palaee, even as
"Zülüflü Baltaeılar Koğuşu" (The Words of Halberdiers with
Lovelocks) as well.

Key words: Topkapı Palace,The Beardeds, The Ward
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Bir devşirme zümresi: Zülüf1ü Ağalar

İkinci Murad döneminde, başhklannın kenannda sarkan zülüfden
dolayı zülüflü ağalar olarak bilinen bu gruba, acemi oğlanlannın yüz ve
vücut güzelliğine sahip olanlan arasından seçim yapılırdı.

İkinci Murad' ın sefere giderken dağ, tepe ve ormanıann temizlenmesi
için yanında teberdar veya baltacı denen bir sınıfı kullandığı ve zamanına
bunlan saraya aldığı ve sefere giderken çadır kurmak, kaldırmak, yol açmak,
yük taşımak gibi hizmetleri bunlann yaptığı bilinmektedir'.

İkinci Murad döneminde kurulmaya başladığını rahatlıkla
söyleyebileceğimiz zülüflü ağalar sınıfının oluşumunda baltacılar grubunun
katkısı yatsınamayacak kadar önemlidir.

Genelde devşirme usulune göre seçilen fakat kimi zaman harpde esir
düşmüş çocuklarm da yer aldığı bu grubun, ilk iş olarak tahsil ve terbiye için
Enderun denen mektebe gönderildikleri anlaşılmaktadır.

Bir zülüflü ağanın saraydan, hizmet ettikten sonra bir devlet memuru
olarak taşraya gönderilmek üzere çıkanldığı da bilinmekte aynca yer yer
kıtemli memur olarakda görevaldıklan anlaşılmaktadır'.

Zülüflü ağaların yaşlanna kidemlerine ve hizmetlerine göre; seferli,
kiler, hazine ve en kidemlisi olan Has Oda olmak üzere dört koğuşa
aynldıklan bilinmektedir'.

i. H. Uzunçarşılı, bu bilgileri Ata' nın, Enderun Tarihi' nden aldığını bildirmekte ve yine
bu yayında İstanbul' un fethinden sonra Baltacıların bir kısmının zülüflü ismiyle Yeni
Saray'a gönderildiğini, digerlerinin ise Eski Saray'da kışlalarda oturduklannın sarayın
odunlannı kırma işiyle sorumlu olduklannın ifade edildiğini söylemektedir (I 945: 432) .
R. Ekrem Koçu, Topicapı Sarayı (123) de Bir zülüflü ağanın yaşı ne olursa olsun
evlenemediğini dile getirmekle beraber Enderun dan çıkarak sadrazamlığa kadar yükselen
zülüflü ağaların isimlerini vermekle kalmamış sayılannın altmış oldugunu bunlann içinde
vezirlik yapmış olan Çorlulu Ali Paşa' nın İkinci Ahmed döneminde Karabayram Ağa'
nın ricası üzerine seferli koğuşuna almdığını, İkinci Mustafa döneminde ise silahdar ağa
oldugunu ve daha sonra Üçüncü Ahmed döneminde de sadrazamlığa yükseldiğini dile
getirmekle yetinmeyerek bu örnek dışında 17. yüzyılın vezirlerinden Siyavuş Paşa'
nın.Tabanı Yassı Mehmet Paşa' nın Nevşehirli Damat İbrahim Paşa' nın, Bolu' lu İzzet
Mehmet Paşa' nın, Nasuh Paşa' nın Baltacı Mehmet Paşa' nın, Kanuni döneminin ünlü
paşası İbrahim Paşa' nın ve IV Murad dönemi sadrazamlanndan Kaptan-ı Derya Deli
Hüseyin Paşa' nın ( "Ö 1658", IV Murad döneminde İstanbul' a gelen İran elçisinin,
kurulu bir yayı padişaha getirmesi ve bu yayı çözüp yeniden kuracak bir yiğidin Osmanlı
da olmadığım söylenmesi üzerine Darüssaade ağasının dairesine odun taşıyan Baltacı Deli
Hüseyin' in bu yayı çözmesi ve padışahın gözüne girmesiyle birlikte Kaptan-ı Derya lık
rütbesine kadar yükseldiği bilinmektedir. Hatta bu yayın baltacılarm güç simgesi olarak
uzun süre koğuşun mescitinde asılı durduğu şimdi ise dış hazine sergisinde yer aldığı
anlaşılmaktadır) bir zülüflü ağa iken nasıl vezir i azam olduklannı da belirtmektedir.
R. Ekrem Koçu, age, (I29-130)'da dört gruba ayrılmış olan zülüflü koğuşlarmı;
Padışahın çamaşırlarını yıkamakla sorumlu seferli koğuşu, hünkarın yiyecek ve
içecekleriyle sorumlu kiler koğuşu ve hazineyi muhafaza ile hünkann hazine yi ziyarette
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Topkapı Saray' ının Enderun kısmına Babüssaade den (Orta Kapı)
atılan ilk adımla başlandığı ve Babüssaade' nin muhafazasının ak ağaların
(hadım ağalann ) elinde olduğu ak ağalar ile baş ağaların da Babülsaade
ağası ünvanını elinde bulundurduklanndan dolayı zülüflü ağalanrı da onlann
emrinde olduğu bilinmektedir",

Devşirme olarak Enderun' a alınan ve daha sonra zülüflü ağa olacak
bir iç oğlanın ilk olarak Seferli Koğuşu' na alındığı, kendisine acemi ağa
denildiği ve burada yaklaşık otuz yaşın üzerindeki tecrübeli eski ağalardan
herhangi birinin bu acemi ağayı kendisine lala tayin ettiği de
anlaşılmaktadır'. Eski ağalann, acemi zülüflüğü kendisine lala tayin etmesi
aynı zamanda onu yetiştirmek mecburiyetini de beraberinde getiriyordu.

Koğuşlarda ilk iş olarak sabah namazından bir iki saat önce gece
nöbetçsi olan ağalann, hamamcılara hamamlan açtırdığı ve daha sonra
koğuş zabıtını uyandırdıklan bilinmektedir. Koğuş zabitinin görevinin fatiha
okuyarak; gayet iri bir tokmak şeklindeki demiri, asılı çiviye sertce vurup
kalk komutu verdiği ve bunu yaklaşık her 10 dakikada üç sefer olmak üzere
tekrarladığı hatta kalkmayanlan, özel yapılmış bir tesbihle sırtlanna vurarak
kaldırdığı da söylenmektedir (Koçu, Topicapı Sarayı:145). Kalkdıktan sonra
hamama gidip gelen ağaların yataklarını toplayarak güzel sesli bir hafızın
okuduğu Kur' an- ı dinledikleri ve daha sonra aldıklan görev yerlerine
dağıldıklan anlaşılmaktadır. Babüsselamda kapıcı olan zülüflü ağalanndan
birine ezan muhbiri dendiği ve bu kişinin, Ayasofya' dan ezan okunmaya
başlayınca orta kapının (babüssaade) büyük olan demir kapısını vurmaya
başladığı ve bu sesi duyan Enderun nöbetçisinin de koğuşlann yanındaki
Üçüncü Ahmed Kütüphanesi' nin merdivenlerine çıkarak ezan okuduğu
belirtilmektedir. Bu ezanı duyan bütün zülüflü ağaların koğuşlardan çıkarak

giyeceği elbiselerin bakım hizmetiyle ve has oda ağalannın (Kırk Zülüflü Ağa) Hırka-ı
Saadet Dairesi'nin hizmeti ile hünkarın her an yanında bulunarak şahsına hizmet etmekle
sorumlu hazine koğuşunu kısaca belirttikten sonra bu koğuşlann vazifelerini anlatmakla
yetinmemiş hatta has odanın kırk zülüflüsünü ayrı bir başlık altında ele almış ve bunlar
içerisinden baş çuhadar ağanın, baş lalanın, sarıkcıbaşının, tüfekçibaşının, kahvecibaşının,
berbercibaşının, tırnakcının, hazine kethüdasının, sır katibinin, peşkir ağasınm anahtar
ağasımn, dülbend ağasınırı, ribatkar ağasının, başçuhadarın ve silahdar ağanın vazifelerini
de ayrıntılı bir şekilde dile getirmiştir.
R. Ekrem Koçu, Topkapı Sarayı, (I24)'de, Üçüncü Ahmed döneminde Enderun' un en
büyük amirliğinin. zülüflü ağaların başı olan silahdar ağaya geçirildiği ve hünkarın en
yakın mahremi olduğuiçin Babülsaade ağalarından da üstün bir konuma sahip oldugunu
bildirilmektedir.
R. Ekrem Koçu, Topkapı Sarayı, (125)' de seferli koğuşun da her gün seferliler için Kur
an okutulduğu, buradan suç işleyenlerin saraydan çıkanlmasına karar verildiği vakit
zülüflerinin kopanldığı ve serpuşunun (başlık) alındığını hatta elbiseleri yırtılarak bir
meydan dayağı atıldığını yazmakla kalmamış, kılık ve kıyafet konusunda çok titiz
davranıldığmı da belirtmiştir.
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kendileri için yapılmış olan mescitde namazlannı kıldıkları ve padışahı
bekledikleri de söylenmektedir (Koçu, Topkapı Sarayı: 145).

Zülüf1ü ağaların görevleri arasında üçüncü avlunun, koğuşlann,
taşlıkların ve camların temizlenmesinin yer almadığı anlaşılmaktadır. Bu
işler için zindanlarda bulunan esirlerin kullanıldığı hatta her sabah şafak
vakti bu esirlerin ayakları zincirli şekilde kayıklarla saraya getirtilerek
çalıştınldıkları ve akşam vakti tekrar kayıklarla zindanlanna götürüldükleri
bildirilmektedir (Koçu, Topkapı Sarayı: 145).

Zülüf1ü ağaların bir kolunu ise Eski Saray baltacıları ve Zülüf1ü
baltacılar diye başlıca iki kısım olan baltacılar oluşturmaktadır",

Yukarda da belirttiğimiz gibi bu sınıf ilk kez İkinci Murad döneminde
oluşturolmaya başlanmıştır.

Birinci kısmı yani Teberdaran-ı Saray-ı atik ismi de verilen Eski Saray
baltacılarının, Yeni Saray'da Harem- i Hümayfın ile Eski Saray'in,
şehzadelerin ve saray dışında sultanların muhafazalıklanna ve hizmetlerine
aynlmış bir sınıf olduklan bilinmektedir (Uzunçarşılı, 1949: 286) .

Bunlann kışlaları Eski Saray' ın Mercan Kapısı tarafında olduğundan
kendilerine Eski Saray baltacıları dendiği anlaşılmaktadır (Uzunçarşılı,
1949: 432). Bu baltacılann, gündüzleri Yeni Saray' da görevli baltacılara ve
onların başındaki hizmet ağası ve onun maiyetindeki ağalara bağlı oldukları
bilinmektedir. Sarayda bu baltacıların dışında kadın efendilerin, şehzadelerin
ve sultanlannda aynca birer baltacısı olduğu belirtilmektedir',

Eski Saray ba1tacılannın en büyük amirinin darüssaade ağası olup
ondan sonra ise ocak ağalan, baltacılar kethüdası ile bölükbaşıların ve
odabaşılannın geldiği anlaşılmaktadır.

Uzunçarşılı, Zülüflü ağaların bir kolunu oluşturan baltacilann aslında 5 ocakdan ibaret
olduğunu ve bu ocaklan Edirne Sarayı, Eski Saray, Yeni Saray (Topkapı) Galatasaray
ve Kanuni devrinde İbrahim Paşa tarafından yaptırılan saraydaki baltacı ocağı olarak
belirtmekte ve ayrıca bu ocaklara, eski vesikalarda Cama at-i Tabardaran-i Saray-i Atik,
Cama at-i Tabardaran -i Saray-i Cedit, Cama at-i Tabardaran-i Saray-i İbrahim Paşa ve
Cama at-i Tabardaran-i Saray-i Galata ifadesinin kullandığını bildirmektedir (1949: 286).
Uzunçarşılı ayrıca İbrahim Paşa Sarayı ve Galatasaray baltacılar ocağının bozulmaya
başlamasıyla birlikte (1675?) daha eski olan Eski Satay baltacıları ile Yeni Saray
baltacılan ocağının devam ettirilmesine çalışıldığını hatta bu iki ocakdaki zülüflü
baltacılara yer yer Kastamonu baltacıları da dendiğini söylemektedir. Bu iki ocağı
oluşturan baltacılara Kastamonu baltacıları denmesi ve bu iki ocağa sarayda görevli
Kastamonu lu kişilerin akrabalarından eleman alınmasının nedenleri arasında bölgenin
ormancılıkda önemli bir merkez olması gösterilebilir.
Uzunçarşılı, baltacılann, padişah sefere gidecek ve ailesinden bazılarını da yanında
götürecek olursa; kadınlarm arabalarının yanında ellerindeki teber ve baltalarla onlara
muhafızlık ettiğini hatta yollarda duraklama yerlerinde ve Otağ-ı Hümayun' un kurulduğu
yere yakın bir alanda da çadırlan kurma işi ile görevlendirildiklerini belirtmektedir
(1949: 286).
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Eski Saray baltacılanndan, kapı haseki ağasının, kızlar ağasının sadr-ı
azam nezdindeki işlerini takip eden kişi olduğu ve aynı zamanda kapı
çuhadarı vazifesine de memur edildiği bilirımektedır",

Eski Saray baltacılan ocağının ne zaman kapatıldığı tam olarak tesbit
edilememekle birlikte 1757 senesinde Üçüncü Mustafa' nın cülüsü esnasında
saraydaki odalarına Yeni Saray' daki bir kısım içoğlanların nakledildiği ve
17 yüzyıl bu şekilde kullanıldığı, daha sonra Abdülhamid' in cülüsü sırasında
(1774?) tekrar baltacılara verildiği söylenmektedir (Uzunçarşı1ı, 1945: 434).
Eski Saray' da görevalan baltacıların sayısı kesin bilinmemekle birlikte ı7.
yüzyıl sonunda 813' e, 18. yüzyıl sonunda ise 400' e indiği tahmin
edilmektedir (Uzunçarşı1ı,1949: 286).

Yeni Saray baltacılannın hizmetlerinin Eski Saray baltacılannın
hizmetlerinden tamamen farklı olduğunu söyleyebiliriz. Sayılannın 120 ile
200 arasında değiştiği tahmin edilen ve Enderun' un seyyar hizmetleriyle
sorumlu bu baltacıların aynı zamanda kapı ağasının teklifiyle tayin
edildikleri fakat 18. yüzyılın başlannda kethüda ve ser oda isimli ocak
zabıt1anna daha sonralan ise silahdar ağaya tabi olduklan da
anlaşılmaktadır".

Baltacıların kıdemli ve kıdemsiz olarak iki sınıfa ayrıldıklan
koğuşlanndan tahmin edilmektedir. Koğuş duvarların da yer alan çiniden
yukansında yatanların daha kidemli, altında yatanların ise daha kidemsiz
olduklan anlaşılmaktadır.

Zülüflü baltacıların kethüdalannın çaşnigir olarak çıktıklan diğer
acemi baltacıların ise sipahı ve silahdar bölüklerine verildikleri
belirtilmektedir'". Sipahı ve silahdar bölüklerine verilen ve duvann çini
seviyesinin altında yatan bu acemi baltacıların bu bölüklerde 18 akçe
yevmiye aldıklan fakat bunlar içerisinden daha kidemlilerinin bölüklere
çıkanlması durumunda o kişilere 20 ile 40 akçe yevmiye verildiği
belirtilmektedir (Uzunçarşılı,1945 :435). Zülüf1ü baltacıların bir kısmı
evvelce Edirne' de iken daha sonra (tarihi bilinmiyor) İstanbul' a
getirilmiştir. Getirilen bu baltacıların da kethüdaları, odabaşlan ve
bölükbaşlannın olduğu bilinmektedir.

Uzunçarşılı, inceleme şansı bulamadığımız Enderun Tarihi' nde, eski saray baltaeılarının
bir kısmının harem evrak hizmetinde de bulunduğunun hatta içlerinden okur yazar
olanlarının darüssaade ağası yazıcılığına getirildiğini ve altı yazıcının halifelikte
digerlerinin ise oradaki kadınların hizmetlerinde bulunduklannın yer aldığını ve hatta
kimi baltacıların Bayezid camisindeki hocalardan ders alıp Darülsaade yazıcısı
olduklarını ın da belirtildiğini söylemektedir (1945: 433-434).

9 Uzunçarşılı, Yeni Saray baltacılanmn başlıklarının Eski Saray baltaeılarının başlıklarını
anımsatıyor olmasına rağmen bunların başlıklarının biraz daha sivri olduğunu
belirtmektedir (1945: 435).

LO Uzunçarşılı, baltacıların saraydan ne olarak çıktdıklannı bizim ineeleyemediğimiz
Zübdeı-üı tevarih den aktarmaktadır (ı945 :435).



172 Türkiyat Araştırmaları

Yeni Saray baltacılarının görevleri arasında; ilk olarak harerne ayda
bir defa odun taşımalan yer almaktadır. Daha sonra vezirlerin,
kazaskerlerin kısaca divan üyelerinin oturduklan divanhanenin süpürülmesi,
açılıp kapatılması, harem de yangın olduğu vakit söndürülmesi, seferde (30
baltacı) Kur'an okunması, ramazan ve kurban bayramlannda tahtın taşınması
(hünkar taht otururken bunlar tahtın arkasında duruyor olmalıdır). Hazineye
ait satılacak eşya olunca tellahlık etmeleri, ayda bir sefer harerne odun
taşımalan, Sultan Ahmed Camii' nde mevlüt okunduğu zaman camide gül
suyu, şerbet ikramında bulunmalan ve harem de hünkann ailesinden birinin
vefatında taputu taşımaları yer almaktadır. Aynca Kuşhane denilen hünkar
mutfağının aşçıbaşılığını ve yamaklığını da bunlar üstlenmektedir
(Uzunçarşılı 1949:286).

Zülüflü baltacıların (Eski Saray baltacılan da dahil) sarayda
sayılarının iOO'ün üstüne çıktığını ve en büyük zabitlerinin baltacılar
kethüdası olduğunu ve ondan sonra ikinci baş baltacının, daha sonra ise
divanhaneci ve kilercibaşı baltacısının geldiğini biliyoruz.

Baltacıların sekizinin bıçaklı diğerlerinin ise kuşaklannda teberleri
bulunduğu, dolama tabir edilen elbiselerinin ise yakalannın i i iki tarafını
görmeyecek kadar yüksek olup lacivert cuhadan yapıldığı, başlıklannın ise
deve tüğünden olduğu belirtilmektedir (Uzunçarşılı, 1945:436). Aynca
bunların bir hocadan 12 akçe yevmiye ile ders almak üzere görevlendirildiği
de bilinmektedir. Zülüflü baltacılann, Fatih dönemindeki sayılan kesin
bilinmemekle birlikte daha sonraki yıllarda bu sayının sürekli değişdiği
anlaşılmaktadır.

Baltacıların sayısının i679' da 184, 1683 'de 109, 1835' de ise 176
olduğu söylenmektedir. 1772 tarihli bir maaş defterinde ise 175 olarak
görülen baltacıların aynı zamanda kethüdalarının 12, bölükbaşılannın 10 ve

ii Uzunçarşılı.Yakalı baltacılar diye ayrı bir grup olduğuna dair tespitin şimdilik imkansız
oldugunu bu konu hakkında hiçbir kayda rastlanmadığını fakat Enderun Tarihinde
zülüflü baltacıların enli yakalı koyu lacivert dolarna giyerek sadece önlerini gördüklerine
dair bir bilginin yer aldığını söylemesi ayrı bir yakalı baltacı grubu mu vardı sorusunu
akla getirmekle birlikte bu durum şimdilik çözümsüz kalmaktadır. Eğer böyle bir grup
varsa bunlann harerne hizmet eden baltaeılar olduğunu söyleyebiliriz. Uzunçarşılı,
Bunların harem-i humayuna hizmet eden özel bir grup olduklarını belirtmektedir
(1949:286). Yakalı baltaeılar olarak ifade edilen bu grubun dolamalarının yakalarının
yüksek olması ise harerne odun taşırken sağ ve solunu görmemeleri içindir. Sağ ve soluna
bakmama mecburiyeti ise harem de kadın sayısının çok olması ile açıklanabilir. Yakalı
baltacılarda dahil bütün baltacıların başlarında 30 cm yüksekliğinde tepesi yassı, deve
tüğünden yapılmış külah bulunduğu ve aynca üzerlerine giydikleri dolamalann renğinin
i8. yüzyılda yeşil ve kırmızı iken daha sonraları laciverte dönüştüğü de belirtilmektedir
(1945: 438).
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odabaşılarının 9 diğer baltacıların ise 7 akçe
belirtilmektedir 12.

yevmıye aldıkları

Zülüflü Baltacilar Koğuşu

Yeri ve Tanımı: Harerne güneyden geçişi sağlayan Kızlar Ağası
Kapısı diye bilinen kapıdan" ve dolaplı kubbenin altından (güneyi) açılan
cümle kapısı ile girilen koğuş, has ahınn kuzeydoğu köşesinde bir sed
üzerinde inşa edilmiştir (Çizim 1), (Resim 1).

Resim 1. Topkapı Sarayı Genel Görünüş
(Necipoğlu ı990)

Planı: Yukarda da belirttiğimiz gibi harerne güneyden girişi sağlayan
Kızlar Ağası Kapısı' ndan ve dolaplı kubbenin altından ikinci avluya
bağlantıyı sağlayan cümle kapısından, doğu köşede yer alan baltacılara
özgü mescidin önündeki avluya girilmektedir. Avlu zemini taş döşemedir.
Cümle kapısının doğusunda bulunan mescit çift katlı düz çatılı olup ahşaptır.
Bu mescide batı yönünden büyük bir ocak bitişikdir. Ocağın örtüsü ayna
tonozdur. Ocağın batı duvarında derin bir eyvan havası verecek şekilde
tasarlanmış iki niş ile doğu duvarında da bu iki nişden çok daha küçük iki niş
daha bulunmaktadır.

i2 Uzunçarşıh, Baltacıların sayılarını Başbakanlık Arşivi Cevdet Tasnifı Vesikalar, Numara
3870,3790' den aldığını bildirmektedir (1945: 438).

\J Tarihini kesin olarak tespit edemediğimiz bu kapının 19. yüzyılonarımıarı esnasında bu
bölümden harerne bağlantıyı sağlamak için açılmış olabileceğini düşünüyoruz.
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Ocağın batısında, ocakdan kalın bir duvarla ayrılan soğukluk, ıhkhk ve
sıcaklığı tromp geçişli kubbe örtülü hamam yer almaktadır". Hamamın giriş
kapısı batı yönünden avluya açılmaktadırls (Çizim 2).
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14 Necipoğlu, Burasının Mimar Acem Ali döneminde yapılan ve Mimar Sinan dönemi
belgelerinde adı geçen hamam olabileceğini dile getirmektedir. Bu varsayımın kesinnik
kazanması için bu alanda sontaj çalışmalannın yapılması gerekmektedir (1990:75).

ıs Sakaoğlu, Hamam kapısının karşısına düşen ve aynı zamanda avlunun kuzeybatı ucu olan
bölümün (Çubuk odasına geçiş veren holun önündeki kot seviyesi düşük olan bölüm)
uzun süre hapishane olarak kullamldığmı belirtmektedir (2002: 95).
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Mescitden bir avluya (avlunun cephelerinde abdest alma muslukları
mevcut) buradan da ahşap direklerin (kırmızı ve yeşil boyalı) taşıdığı
koğuşlara geçilmektedir. Avlunun kapısı kuzeyden bir geçiş holüne
açılmaktadır. Holun batı ucu, helalar ve kahve kavurmak için bir fırın yeri ve
ağaların dinlendiği bir oda olarak tasarlanmıştır (Bkz: Çizim 2). Holun batı
yönü ortasından da çubuk içmek için bir manga i ve tahta sıralarının olduğu
dinlenme mekanı na geçilmektedir (Bkz: Çizim 2).

Koğuş eğimli bir set üzerine kurulmuştur. Bu nedenle avlu kot
seviyesinden daha düşük olduğu için bu avludan bir merdivenle ahşap
direkler üzerine ahşap kirişleme ile kapatılmış olan koğuşlara geçilmektedir
(Bkz. Çizim 2). Burada ki ahşaplarda avluda olduğu gibi çok renklidirl6

(Resim 2).
Koğuşun mimarisi Türk evi boyutlarına ve malzemesine uyumlu

şekilde renkli ahşap örtü ve yine renkli ahşap strüktür ilkesinden hareket
edilerek tasarlanmıştır (Bkz: Resim 2).

Resim ~. Topkapı Sarayı Ziiliiflii Baltacılar Koğuşu
Avluya Bakan Cephe
(Sakaoğlu 2002)

Koğuş kısaca yukarda da belittiğimiz üzere eyimden dolayı kot farkı
olan bir avludan geçilen bir zemin kat ile dış merdiven sahanlığından
başlayan ve merdiven sistemiyle ulaşılan üst kattan (galeri) oluşmaktadır.

16 Necipoğlu, Koğuşların bu sahaya yapılmasını mevcut sahanın azlığına ve ağaların hizmet
ettikleri yerlere yakın olmalarına bağlamakta ve ayrıca baltacılann, Harem' deki kara
ağalara, Divanhane' ye ve Orta Kapı ya hizmet ettiklerini göz önünde bulundurarak bu üç
birim arasında olmasını hizmet sahalarıyla ilişkilendirrnektedir (ı 990:73).
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Yapıda başta mescit olmak üzere koğuşlann ocak ve çubuk odası gibi ikinci
katında oluşan bütün bu bölümler ahşap direkler üzerine ahşap kirişleme
olarak inşa edilmiştir (Çizim 3).

i== .~'::ı::r~..
1
i

..,;.."",,;
;,.,

'11· .
i~:~.,.
":,~..

,ıı:-.~··

>
./ ., ,"

.~

..i;.;,~,,:~:,~\L;
if.)"V/ff':, .

""'
.~.~,.

.: !

~~M';i ..··"""'·~ .,. .,
o ••

v~';·~~l\.
..•...;

'.i
."j:i~" ';:~

Çizim 3. Topkapı Saray! Zülüt1ü Baltacılar Koğuşu, Mescid Giriş Cephesi
(Akozan F-E1dem S 1982)

Galerinin (üst kat) batı tarafı, zemin katdaki ocakdan dolayı bu
ocağın davlunbazı hızasında daralmaktadır.
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Çubuk odası, ortasında büyük mangalı, kenarlanndaki oturma yerleri
ve bu yerlerin arkasında her kidemli baltacı için ince uzun çubuk
dolaplannın yer alması ile koğuşun en özel yeri olduğu izlenimini
uyandırmaktadır. Aynca bu odanın tavanının diğer tavanıara göre yüksek ve
daha süslü olması da bu izlenimi desteklemektedir. Bu durum çubuk
dumanlannın dışanya atılması ile de ilişkilendirilebilir.

Kısaca bu koğuş ana bir avlu etrafında odaların tasarlandığı bir plan
özelliğine sahiptir.

Cephe Düzeni: Batı dış cephe, duvan harimin doğu cephe duvannın
bir kısmıyla bir bütün oluşturduğu için kalın tutulmuştur'", Bu cephenin,
daha öncede belirttiğimiz üzere güney doğu ucuna, 19. yüzyıl sonlannda
kızlar ağası kapısı olarak bilinen bir kapı açılmıştır. Cephede bu kapı dışında
açıklık bulunmaktadır. Bu nedenle cephe gayet hantal bir görünüş içindedir.

Doğu dış cephe, has ahırların doğu duvannın bir kısmını da içine alan
ortak bir duvardan ibarettir. Bu duvann bir bölümü, has ahırların raht
hazinesi (at koşumlan deposu) güney duvan ile cariyeler hastanesi olarak
bilinen bölümün güney duvannın bir kısmını ve yine has ahırlara bağlı olan
imrahor odasının güney duvanndan oluşmaktadır. Bu nedenle batı cephe
duvan gibi bu cephenin duvan da kalın tutulmuştur. Fakat cephe batı cephe
gibi tamamen sağır değildir.

Ortak kullanılan bu duvar ve duvarların ilk olarak hangi bölümler için
yapıldığı tespit edilemediği için bölümlerin tarihlendirilmesi de
çözülememektedir. Aynca doğu cephenin batı cephe gibi tamamen sağır
olmadığı da söylenebilir.

Bu cephede Çubuk odasının bulunduğu duvann üst seviyesinde,
dikdörtgen görünümlü üç pencere açıklığı yer almaktadır. Bu pencerelerin
bu duvann üst seviyesine açılması yukarda belirttiğimiz gibi çubuk
dumanlarının dışan atılmasıyla ilişkilidir.

Güney dış cephe has ahınn avlusuna bakmaktadır. Aynı zamanda
baltacıların kaldığı koğuşların da güney cephesidir. Cephede, çubuk odasının
güney cephesini oluşturan duvann üst seviyesinde dikdörtgen görünümlü 4
pencere ile koğuşlann güney duvannın alt seviyesinde (birinci kat) 3, üst
seviyesinde (ikinci kat) yine dikdörtgen 6 pencere bulunmaktadır. Cephede
yer alan bütün bu pencereler lokma demirli kafeslere sahiptir.

Kuzey dış cephe, has ahır avlusunun güney cephesinin doğu ucu ve
dolaplı kubbe diye bilinen bölümün batı duvan olarak da bilinmektedir. Bu

17 Koğuşun batı cephe duvanmn, harimin doğu cephe duvarıyla bir bütün oluşturması bu
duvann özgünde baltacılar koğuşuna mı yoksa harime mi ait oldugu sorusunu akla
getirmekte ve haremin bu kısmının mı yoksa koğuşun batı bölümünün mü daha önce
yapılmış olabileceğini düşündürmektedir. Bu soruya cevap bulmak bu duvar üzerinde
sontaj çalışmalanmn yapılmasına bağlıdır. Eğer bu tip bir çalışma yapılırsa baltacılar
koğuşunun ilk yapım tarihinin tespiti de elde edilebilir.
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cephe ikinci avluya bakmakta olup cephenin önündeki geniş bir kısım, at
koşumlanmn maket at1ar üzerinde sergilendiği revakIı bir bölümü
oluşturmaktadır. Koğuşun bu cephesindeki tek açıklık cümle kapısı olarak
bilinen ve dolaplı kubbenin altından avluya geçişin sağlandığı kapıdır.

Cephede, koğuşlann yer aldığı duvann üst seviyesinde 5 niş yer
almaktadır (Bkz: Çizim 2). Bu nişleri baltacıların, eşyalanm koyduklan
bölümler olarak kullandıkIanm söyleyebiliriz.

Avlu ile birlikte iki ayrı bölüm gibi algılanan koğuşlann, mescit, ocak
ve hamam gibi birimlerinin, avluya bakan batı cepheleri bu saydığımız
bölümlerin diğer cephelerine göre daha hareketlidir. Bu hareketlilik avluya
bakmalan ile de bağlantılıdır.

Mescidin avluya bakan cephesinin alt katında, üzerlerinde üç küçük
kare pencere altına yerleştirilmiş üç dikdörtgen büyük pencere ile kapı
açıklığı; üst katında da dört dikdörtgen pencere ile üzerlerinde birer olmak
üzere dört küçük kare pencere bulunmaktadır (Çizim 4) .
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(AkoIII.t1 F-Eldcm S 1982)
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Bütün bu pencereler yukarda bahsettiğimiz pencereler gibi lokma
demirli olup kafeslidir. Mescidin bu cephesi, pencere açıklıklarının yerleşim
düzeni, sayısı ve boyutlan bakımından diğer cephelere göre farklılık
göstermektedir. Bu durumda cephenin, mescit cephesi olmasından dolayı
olmalı ki daha fazla vurgulanmak istendiğini göstermektedir.

Ocak ile hamamın arasında kalan ve avluya bakan kalın duvara
bağımlı bir çeşme bulunmaktadır. Ayrıca avluya, bu cephede hamamın
soğukluk bölümüne geçiş veren cümle kapısı açılmaktadır.

Koğuşların ve çubuk odasının avluya bakan cephesi (doğu cephe)
önündeki ahşap strüktürlü revak kuruluşu kalem işi ile boyalıdır. Revak
toplam 10 ahşap direk üzerine kurulmuştur (Bkz: Resim 2, Çizim 2): Bu
cephede Revaklara bakan koğuşlann alt kat duvarında dikdörtgen 5 pencere
ile hafif çıkmalı silme yer almaktadır. Pencereler daha öncede belirttiğimiz
pencereler gibi lokma demirli kafeslere sahiptir. Üst kat duvarında ise alt kat
duvarında bulunan pencerelerden daha küçük boyutlara sahip 9 pencere yer
almakta ve bu pencereler saçağın başlama seviyesine kadar uzanmaktadır
(Bkz: Çizim 4).

Çubuk odasının avluya bağlı hole bakan cephesinde ise üst kata çıkan
bir merdiven sistemi ve odaya geçiş veren bir kapı ile kapının güneyinde üst
kat seviyesinde tavan saçağına dayanan kare fonnlu pencere mevcuttur
(Bkz: Çizim 4).

Kullanılan Malzeme: Sarayın diğer koğuşlannda da (Kara ağalar vb)
olduğu gibi bu koğuşda da avlu zemini taş döşemedir. Baltacıların kaldığı
koğuşlar ile yalnızca baltacılara hizmet eden çubuk odası, hamam, mescit ve
ocak gibi bu koğuşlara bağlı bölümlerin bütün cephelerinde beyaz taş takliti
sıva kullanılmıştır. Sıvanın aralan, kırmızı geometrik düzenli tuğlayı
anımsatacak şekilde boyanmıştır. Ayrıca pencerelerin kepenkleri de ahşaptır.
Bu kepenklerde diğer ahşaplar gibi kalem işi ile boyanmıştır (Bkz. Resim 2).

Zülüflü Baltacılar Koğuşu' nda kullanılan malzeme 19. yüzyıl
özelliğine sahip olduğu için özgünde ne tür malzemenin kullanıldığı
bilinmemektedir.

Süsleme Unsurlan : Süsleme malzemesi olarak boya, çini ve menner
(kitabeler) yer almaktadır. Boya genelde koğuşlann avluya bakan cephesi
önündeki revakta (Bkz: Resim 2) ve koğuşlar ile çubuk odası ve mescit in
tavanında kullanılmıştır. Bunun dışında bütün ahşap malzemede olduğu
gibi çoğu yerde de (saçaklar, pencere pervazlan, konsollar gibi) boyanın
kullanıldığı görülmektedir. Süsleme malzemesi olarak kullanılan boyanın
kalem işi tekniğinde değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Burada kalem işi
olarak kullanılan boya ile yapılan süsleme motiflerini 19. yüzyıl sivil
yapılannda gördüğümüz motiflerle çakıştınnak gayet uygun düşmektedir.
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19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başına tarihlenen kimi konaklarda
gördüğümüz naturalist motiflerin işlendiği kalem işi örnekler burada da
yoğun bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Çini ise koğuşlarda, mescidin duvarlan ile mihrabında, ocak odasının
duvarlannda ve çeşmede yer almaktadır. 17. yüzyıl özelliklerini yansıtan
çini süslemelerin aynı zamanda daha öncede belirttiğimiz gibi baltacılar
arasında statü belirlemede de kullanıldığını biliyoruz. Çini, motiflerinde de
naturalist oluşum söz konusudur.

Çinilerin, koğuşlann giriş kapısı üzerindeki 1618 tarihli kitabe
metninden de anlaşılacağı üzere, 17. yy içerisinde koğuşlann içinin tamamen
yenilenmesi esnasında uygulandığı bilinmektedir.

Mermer (koğuş duvarlanna monte edilen mermerler) ise kitabe1erin
oluşumunda kullanılmıştır.

İnşa Tarihi: Koğuşlann ilk yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle
birlikte tartışmalıdır. Koğuşlara özgü mescit kapısının 1584 tarihli
hünernamenin minyatürlerinde yer alması bu tarihlerde mevcut olduğunu
göstermektedir" (Resim 3).

~ ~ ",,;,,"-~~~T~~ ·f~~. ~~ " ·~",·r=.·",,;!

ı~~~~ =~:ı·t-";1f:~:~\i
1;;:-:J.Ig&."!'~ .ı;-.... &~~,fl}l~·...~!.'~' ',;'•••.~t: >~

i' ~,'... ~j.a:=~..''
;. ~,..~~~.' - ~
, .' -- -.-.~'-""'~..•.~~ .~ ..~.~.#r~~:&.~~,,~.

Resim 3~Topkapı Sarayı ZÜLÜ!LÜBaltacılar Koğuşu
Cümle Kapısı
(Necipoğlu 1990" Hüuernarne TSK., H 1523, 18 v")

18 Filiz Çağman ve diğerleri, Koğuşların Sultan Süleyman döneminde yapılnuş olabileceğini
dile getirilmekte fakat gerekçe belirtilmemektedir. (\ 990: 9). Ayrıca Sakaoğluda cümle
kapısı üzerindeki en erken tarihli (1586) kitabeden hareket ederek III. Murad döneminde
ve onun buyruğu doğrultusunda yapıldığını her hangi bir gerekçe göstermeden kesin bir
ifade ile bildirmektedir (2002: 95).
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Hezarfen, bölüğün III. Murad dönemi sonlarına doğru kurulduğunu
belirtınesine rağmen koğuşların daha önce yapıldığı, Kanuni dönemi hesap
defterlerinden tespit edilmektedir. 19.

Evliya Çelebi; Teberdarı odasının Kanuni döneminde yapıldığını hatta
bu sultanın Haremi, Kara Ağalar Odası' nı, Divanhane' yi ve Adalet Kulesi'
ni yenilettiği sırada yaptırdığını söylemektedir (Demircanlı, 1989: 78).

Koğuşların, -kesin tarih verilme se de- Kanuni döneminde yapıldığını
bu konuda yeni bigiler elde edilineeye kadar - şimdilik- kabul edebiliriz.

Onarım Kitabeleri: Koğuşlara ait bilinen en erken kitabe 1586-87
tarihlidir. Bu kitabe avludan aşağı inilen ve koğuşun ikinci avlusuna açılan
cümle kapısı üzerindeki 16 beyitlik kitabedir (Sakaoğlu, 2002: 96) (Resim
4).

Resim 4. Topkapı Sarayı Zülüflü Baltacılar Koğı
Cümle Kapısı ÜzerindekiKitabe
(Sakaoğlu2002)

Kitabeden baltacılar kethüdası Baş Kara Ağa Mehmet Ağa' nın, koğuş
yetersiz kaldığını belirtınesi üzerine odaların genişletilerek yeniden
yapılmasını: " Tanrının gölgesi Mutlu rastlantının beyi Çağın kutup yıldızı,
ülkesine adalet yayan Tebriz, Şirvan ve Revan Fatihi" III. Murad' ın
buyurduğu ifadesi yer almaktadır (Necipoğlu, 1990: 73).Kitabenin tarih
kısmı ebced hesabıyla"Menzil' i Teberdara " H 99511586 M yılını verecek
şekilde düşürülmüştür.

1586' da gerçekleşen bu onarımlar için gereken kürek mahkumlarını
hem vezir hem de kaptan- ı derya olan İbrahim Paşa' nın sağlamış
olabileceği ileri sürülmektedir (Necipoğlu, 1990: 73).

Bu kitabenin mevcut bilgilerini birkaç küçük ayrıntı ekleyerek
tekrarlayan bir başka kitabede koğuşun iç kapısı üzerindedir'". Bu kitabe 10

19 Necipoğlu, i527-28' tarihli bir belge de Teberdar adasının ve hamamının onarıldığı ve bir
mutfak, kiler, şerbethane, ve odanın yanındaki düzlükdeki avlu ve duvarlarının inşa
edildiğinin yer aldığını, hatta bu tarihten bir yıl öncesine ait başka bir belge de ki hesap
defterinden hareket ederek; Tcberdaranın oda ve onarımının sürdüğünü ve bu onarım
hesaplarının verildiğini bildirmektedir (1990: 73).
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beyitden oluşmaktadır. Kitabe de, koğuşlann dar geldiği için baltacıların
cefa çektikleri ve bu nedenle Mehmed Ağa' nın padişaha yüz sürüp durumu
arz ettiği ve onanm masraflannın, haremin ünlü kethüdası Canfeda kadın
diye birinin kişisel servetinden para ayırarak Padişahın haznedarbaşısı
Mustafa Ağa' nın da yardımlanyla ödendiği ve hatta Kaptan-ı derya İbrahim
Paşa' nın da bu iş için donanma askerlerini işe koştuğu ifade edilmektedir.
Bu esnada binanın nazırlığını Mehmed Ağa' nın üstlendiği mimann ise
Saray baş miman Sinan' ın kalfası Davut Ağa olduğu da anlaşılmaktadır i.

Kitabe de tarih ebced hesabı "Cennet asa bu cay-ı bi hemda" (cennet gibi
yer) olarak düşürülmüştür (Necipoğlu, 1990:74;Akozan-Eldem, 1982: 18).
Bir önceki kitabede adı verilmeyen hassa miman burada Davut Ağa olarak
belirtilmiştir. Davut Ağa' nın mimar olarak isminin geçtiği bu kitabenin
sağında yer alan ve tuğra biçiminde istiflenmiş beyitin sağ bölümünde;
"Küçük Osman berad-ı sıdkıni te' yide bemvare. Bu tuğra-yı hümayunu
Nifali çektirdi bu dergaha'' ifadesi yer almaktadır. Burada Şehzade Osman'
ın sadakatını ıspatlamak için tuğrayı hümayunu bu dergaha çektirdiği ifade
edilmektedir. Beyitin sol bölümünde ise; " Sultan Mustafa bin Ahmed Abd-i
bakir küçük (?) ede yılı (?) Mehmed Da-İ. Yazdı Tuöra-yı hümayun-ı cihan
fermanı" ifadesi bulunmaktadır (Sakaoğlu, 2002: 87). Bu ifadeden Sultan III.
Mustafa' nın tuğrayı Mehmed Dai isimli birine çektirtdiği anlaşılmaktadır.
Burada herhangi bir tarih verilmesi söz konusu değildir.

1588 tarihli diğer bir kitabe ise Avluda "Baba Çeşmesi" namıyla
bilinen çeşmededir.

Rivayete göre; Padişahın, ihtiyar bir baltacının abdest alırken sıkıntı
çektiğini görmesi üzerine bu çeşmeyi bina ettirdiği bildirilmektedir
(Akozan-Eldem, 1982: 18). Halbuki kitabeden odabaşı Şehsuvar Ağa' nın
inşa ettirdiği anlaşılmaktadır. 24 beyitten oluşan kitabenin başında Şehsuvar
Ağa' nın odabaşılığa nasıl geldiği anlatılmaktadır (Sakaoğlu 2002: 98).

20 Kitabenin transkripsiyonu: "Han Murad' ın zaman-ı adlinde her taraf oldu yapulup ala.
Dar idi olmağa yoğidi mecal. Baltacı kulları çekerdi cefa, Yüz sürüp padişahı i devrana
anı arz eyledi Mehmed Ağa Emr edüb devletle Şah-ı cihan Dedi yapın makamı müstevfa
Mahrem-i has o kethüda kadın Kıldı bu cay-ı can-fezaıy bina Mal ü canıyle çalışub kıldı
Hidmet-i padişah-ı zıll-ı Huda Garazı bu sükün(?) edüb kılalar Hazret-i padişaha hayır
dua Padişahın hzinedarbaşı ile çalışdı Mustafa Ağa ne ola Davut yapsa sanatıyla. Oldu
çün nazırı Mehmed Ağa Oldu tarih hası asarı Cennet asa bu cay-ı bi hemda 995"
(Sakaoğlu, 2002: 96-97; Eldem-Akozan 1982: 18) Kitabede koyu gösterilen yer yukarda
da belirttiğimiz gibi ebced hesabıyla tarihin düşürüldüğü kısımdır. Burada hemda: benzer
anlamını içermekte, asa: gibi, Cay-ı ise yer anlamındadır.

2\ Ahmed Refik'de, Davut Ağa' nın bu koğuşları onarmasıyla ilgili herhangi bir bilgiye
rastlanmamaktadır (1932: 1-16). Bu mimarın Topkapı Sarayı n da sadece saraya gelen
Halkalı Suyunu elden geçirdiği ise Aygen Bilge'de yer almaktadır (I 969: 215-222) Büyük
bir olasılıkla A. Refik, ve A. Bilge, Mimar Davut Ağa'nın bu koğuşlan onardığını
farketmemiş olabilir.
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Çeşmenin musluğu üzerinde ise 4 beyitlik tarih veren kitabe de "
Eyleye Rahmet o Hak banisine" ibaresi ile tarih düşürülmüş olup bu tarih
997/1588 yılına karşılık gelmektedir".

Kitabe de Şehsuvar Ağa' nın odabaşı iken bu çeşmeyi koğuşun
önündeki mermer zemin döşemesiyle birlikte, bölük dayanışmasının bir
işareti olarak yaptırdığı ve çeşmeden su içenlerin daima dua etmeleri ifade
edilmektedir. Hatta Şehsuvar Ağa' nın görevi esnasında mescit mihrabının
etrafını da çinilerle kaplattığı belirtilmektedir (Akozan-Eldem, 1982: 18) .

Kitabenin bir özelliği Baltacılar Koğuşu' nun 1574'den önce de var
olduğunu göstermesidir. Bu durum yukarda koğuşlann cümle kapısının 1584
tarihli Hünername' nin bir minyatüründe yer aldığı hakkındaki ifademizi aynı
zaman da teyit etmektedir.

Çeşmenin üzerinde 4 beyitlik bir başka kitabe ise hazine vekili Beşir
Ağa' nın, bölükbaşı olunca burada odabaşı olan Kasım Bey' e her yerini
tamir ettirdiği, çini ile süslettiği ve bu işin 1014/1605 de yaptınldığı yazılıdır
(Akozan-Eldem, 1982: 18).

Bu kitabenin sol tarafındaki bir beyitte 1756' da burasının İsmail Ağa
tarafından yeniden tamir ettirildiği yazılıdır.

Koğuşlara giriş kapısımn üzerindeki 1618 tarihli kitabe de ise koğuş
duvarlannın çinilerle kaplanmasının nedenleri belirtilmektedir
(Sakaoğlu,2002:98-99). Baltacı Kudsi isminde biri tarafından yazıldığının
da belirtildiği bu kitabede II. Osman' ın tahta çıkışıyla birlikte cülüs
merasimindeki iyi dilekleri ifade edildikten sonra içi dışı dökülen, dolaplan,
kapılan çürüyen bu koğuşun durumunu genç padişaha nedimi Çapa Ağa' nın
anlattığı, onanm için padişahdan buyruk çıkınca, esaslı bir yenileme
başlatıldığı, bu esnada duvarlannın çini kaplatıldığı ve Çapa Ağa' nın
isteğinin her gece, burada vefat eden baltacı kethüdası Mehmet Ağa,
Bölükbaşı Sinan Ağa, Odabaşı Mehmed Zülali ve Divanhaneci Arslan Ağa
için Kur-an okunması ve dualarda bulunulmasım istediği ifade edilmektedir.

Mescid kapısının üzerindeki bir başka kitabe de, Mimar Davut Ağa'
nın 1586-87'de koğuşlan genişlettiği esnada mevcut olan çoğu yapılan
yıkmadığı belirtilmektedir".

22 Bu kitabe de, aynca 1566' da Zigetvar seferine katıldıktan sonra Edirne Sarayı teberdara
bölüğüne giren Şehsuvar Ağa' nın, 1574 te bütün bölük Topkapı Sarayı' na çağrılana dek,
8 yıl Edirne de ve 9 yıl divanhane de kaldıktan sonra ikibuçuk yıl odabaşılığa getirildiği
ve nihayet 1589' da ölümüne kadar 3 yıl boyunca bu görevini devam ettirdiği anlaşılmakta
ve bu çeşmeyi de 1588'de Edirne'den İstanbul'a geldiği vakit sevap kazanmak için
yaptırmış olabileceği ifade edilmektedir.
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Kapının üzerinde sağ tarafdaki bir beyittede, hayır işlerini seven Ali
Paşazade Nuri Bey ölünce malının üçte birini baltacılar koğuşuna verdikleri
ve bunların geliri ile her gece yüz mum yakılacağı şartının belirtilmesi yer
almakta ve sene 1817 olarak ifade edilmektedir.

Koğuşun iç duvarlanndaki vakıfkitabeleri bir arşiv gibidir. 1807-1848
tarihleri arasında duvarlara monte edilen merrnere yazılı kitabelerden:

Kahve Ocağın üzerinde bulunan kitabe de "Koğuşun Kethüdası
Mustafa Bey' in her zaman en iyisini yaptığı, kıyamete kadar hayır duası
almak için Baltacılar Ocağına hizmet etmek isterdi. İşte bu neden1e yetersiz
kalan süt ve şekeri karşılamak için buraya 2500 kuruş vakfetti. sene 1807"
ibaresi bulunmaktadır (Eldem-Akozan, 1982: 18; Sakaoğlu, 2002:99).

Aynca bu kitabenin devamında "Haznenin ikinci kethüdası Utufetlu
Ağa hazretlerinin ikinci baltacısı merhum Vanlı Hasan Ağa' nın malından
olmak üzere Zülüflüler koğuşuna 500 kuruş vakfetildiği ve bu miktann
gelirinden Ramazan da çeşme avlusunda yanmak üzere 100 dirhem mum
vakfedilmiş olmakla buraya yazıldı. Sene 1830" ibaresi mevcuttur (Akozan-
Eldem, 1982: 18).

Aynı kitabenin bir başka beyitinde de; Dubbebeli Deli Ali Ağa diye
bilinen bir bölükbaşının, baltacılar ocağına 1400 kuruş verdiği bu paranın
1200 kuruşu ile avlunun çuha ile döşenmesi ve geri kalan 200 kuruş ile de
ıspanakcılar yerinin halı ile döşenmesi ifade edilmekte ve sene 1802 ibaresi
bulunmaktadır.

Kahve ocağının ortasında bulunan 10 beyitli bir başka kitabe ise;
Selim han övülür. Aynca Selim Han' in baş çuhadarı Hüseyin Ağa hakkında
iyi sözler söylenmekte ve bu ağanın Eskiler Mahalli denen odasını, koğuş
helalarını onartığı belirtilmekte fakat tarih verilmemektedir.

Sol tarafda yer alan 5 beyitlik kitabede ; Ocağın aylık altmış kıyye"
yağsı olduğunun ve bu ana kadar kimse tarafından bilinmediği 1224/1809
tarihinde kilercibaşı olan baltacı koğuşundan Ispanakçı Mehmed Ağa' nın
bildiği ve ürünlerin her gece 18 kandil yanmak, musluklan tamir ettirrnek
kaydıyla Divanhaneye teslim olunduğu bildirilmekte ve sene i809 olarak
belirtilmektedir (Sakaoğlu, 2002: 99).

23 Necipoğlu, Davut Ağa' nın güney koğuşu, boş ahır alanına doğru uzatarak büyütmüş
olabileceğini söylemekte fakat gerekçe göstennemektedir. Hatta kuzeydeki iç kısımlar
daha önceden mevcut olduğu için bu bölümlere Davut Ağa'run dokunmamış olabileceğini
de ifade etmektedir (1990:75).

24 Kıyye okka olup, Ikıyye 400 dirheme denk gelmektedir.
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N Mustafa' nın tahta çıkıp sakal bıraktıktan sonra Baltacılar Ocağı' nı
ziyaret ettiği ve baş kadının lalası Rıdvan Ağa' dan koğuşa bin kuruş
bağışlamasını buyurduğu gibi daha bir çok kitabe vardır 25.

Değerlendirme ve sonuç

Yukarda da değindiğimiz üzere koğuşun; kendi içerisinde bir hamamı,
mescidi, çeşmesi, avlu cephesine açılan su sistemi, Çubuk odası ve yeri
kesin olarak tespit edilemeyen helalan ile dışarı bağımlı olmayacak şekilde,
yaşama mekanı olarak tasarlandığını ifade edebiliriz.

Topkapı Sarayı' na Fatih döneminde yapıldığı düşünülen Seferli,
Kiler, Has Oda, Ak Ağalar, Hazine ve Kara Ağalar Koğuşu; Zülüflü
Baltacılar Koğuşu gibi dikdörtgen bir plan özelliği göstermektedir. Bütün bu
koğuşlann eni yaklaşık aynı olmasına rağmen boylarında farklılıklar söz
konusudur. Zülüflü Baltacılar Koğuşu da dahil bütün bu koğuşlar; çift katlı
olup, oda boyunca uzanan ve yerden 0.50 m yüksekliğinde sofalan, koğuş
önlerine kurgulanmış revaklan, bir tür eğlence alanı olarak da kullanılan
mermer döşeli avluları ve bu avlulara bakan alt ve üst kat pencereleri,
tuvaletleri, önemli görevlilerinin pencereli gözetleme odalan, abdest
çeşmeleri, hamamlan, ocaklan ve kimi yerde mescidleri gibi ana
elemanlanyla birbirinin aynı olmakla birlikte içlerinde yaşayan içoğlanlann
rütbeleri yükseldikçe ilgili mekanın daha da süslendiği bir özellik
göstermektedirler. Hatta Kiler Koğuşu' nun, sultanın değerli sofra
takımlannın saklandığı doğudaki odayı düşünmezsek bu koğuş Hazine
Koğuşu' nun bir kopyası gibidir. Bu iki koğuşun sekiz beyaz mermer
sütunlu, zemini dama tahtası gibi siyah beyaz-mermerli revaklannın aynı
şekilde mevcut olduğu da birbirinin kopyası görüşünü desteklemektedir. Bu
durum koguşlarda bir planın diğerlerinde de ufak farklılıklarla tekrar
edilmiş olduğunu düşündürmektedir. İçoğlanlara ait koğuşların ikinci
katlannda boya işi ahşap tavanlar, tavan alt seviyelerinde bulunan derin niş
şeklindeki yatak ve benzeri eşyalarının konduğu dolaplar da yine Zülüflü
Baltacılar Koğuşu' nda olduğu gibi birbirinin tekrandır.

Cephelerinde açıklıkların fazla olmaması nedeniyle küçük bir
avlunun çevresine ekonomik bir biçimde sıkıştınlmış az ışıklı içe dönük
odalanyla Zülüflü Baltacılar Koğuşu da dahil bu koğuşlar; 16. yüzyıl
Topkapı Saray yapılan içerisinde Hünkar Dairesi' nin, Arz Odası' nın
değerli malzemeleri ve mermer sütunlan, göze çarpan ışıklı binaları ve

2S Zülüflü Baltacılar Koğuşu'nun duvarlannda yukarda da belirttiğimiz gibi çoğu vakfiye
şeklinde olmak üzere beyitler tarzında, burada verdiklerimize benzer yaklaşık 20'e yakın
kitabe mevcuttur. Bu kitabeler, genelde; koğuşa para, erzak, kıyafet yardımı ile mevlut,
ezan, kur-an okutulmasını içeren özellikler göstermektedir.
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köşkleri ile bir tezat oluşturmaktadır. Bu tezat koğuşlann sivil konut özelliği
göstermeleriyle ilişkilidir.

Zülüflü Baltaeılar Koğuşu' nun, sıraladığımız bütün bu özelliklerinden
dolayı diğer koğuşlarla bir benzerlik içerisinde olmasına rağmen onlardan
aynlan tarafı fazla sayıda onanm kitabe1erine sahip olmasıdır. Bu durum
diğer koğuşlara oranla tespit edilemeyen onanm dönemlerinin çözülmesini
kolaylaştırmaktadır.

Kimi yerde Anadolu yol ağı üzerindeki kervansaraylann planlanm da
hatırlatan Zülüflü Baltaedar Koğuşu' nun bugünkü sivil konut mimarisini
çağrıştıran görünümü 19. yüzyıldaki değişimlerin bir yansımasıdır. Fakat
duvarlannda yer alan çini panolar 17. yüzyıl özelliklerini taşımaktadır.
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Kaynaklar dizininde aşağıdaki düzene uyulmalıdır.

Kitaplar için:
Yazar SOYADı, Adı/Adlan, (yıl). Kitap adı, Basıldığı yer, Yayın evi.
Derleme Kitaplar için:
Derleyen SOYADı, Adı/ Adlan, (yıl). Derleme kitabın adı, Basıldığı yer,

Yayınevi.

Makaleler için:
Yazar SOYADı, Adı/Adlan, (yıl). "Makalenin başlığı", Süreli yayının tam

adı, Cilt no, (Sayı no), sayfa no.

Derleme kitaplardaki makaleler için:
Yazar SOYADı, Adı/Adlan, (yıl). "Makalenin başlığı", Derleme kitabın adı,

Derleyen / derleyenlerin adı/ adlan, Basıldığı yer, Yayınevi, sayfa no.

Bildiriler için:
Yazar SOYADı, Adı/Adlan, (yıl). "Bildirinin başlığı", Sempozyum veya

kongrenin adı, Düzenlenen yerin adı, tarihi, Derleyenlderleyenlerin adı/adlan,
Basıldığı yer, Yayınevi, sayfa no.

Tezler için:
Yazar SOYADı, Adı, (yıl). Tezin adı, Üniversitenin adı, Enstitünün adı,

Arşiv no (var ise), Doktora/Master/Lisans Tezi, (yayımlarnp yayımlanmadığı).

Web siteleri için:
http://www.site adı (uzantılan ile verilmeli ve sitenin yazar tarafından

ulaşıldığı tarih; gün, ay, yıl ve saat olarak belirtilmelidir.)

Dil ve Yazım
H.Ü. Türkiyat Araştırmalan dergisinin dili Türkiye Türkçesi'dir, fakat Yayın

Kurulu uygun gördüğü takdirde derginin üçte biri oranında İngilizce, Fransızca,
Almanca ve Rusça yazılara da yer verebilir. Türkiye Türkçesi'yle yazılan
makalelerin, yazım kurallan bakımından T.C. Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve
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Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu'nun yürürlükteki Yazım Kılavuzu'na
uygun olması gerekir.

"". ", Değerlendirme
Dergiye gönderilen yazılardan Yayın Kurulu'nca incelenerek hakemlere

gönderilmesi uygun bulunanlar, iki alan uzmanının "yayımlanabilir" onayından
sonra, Yayın Kurulu'nun son karan ile yayımlanır. Yazarlar, hakem ve Yayın
Kurulu'nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar.
Katılrnadığı hususlar olması durumunda, yazar bunlan gerekçeleri ile ayrı bir
sayfada bildirme hakkına sahiptir. Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya
yayımlanmasın iade edilmez. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu
yazarlanna aittir. j

TelifHakkı
H.Ü. Türkiyat Araştırmalan Enstitüsü, 2004. Her türlü hakkı saklıdır; bu

yayımın hiçbir kısmı elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt v.b. yolla hiçbir şekilde
yayıncıların izni olmaksızın bastınlamaz, çoğaltılamaz. Dergide yer alan yazılar,
resim ve şekiller, üçüncü şahıslar tarafından ancak, kaynak gösterilmek suretiyle
alıntılanabilir.
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