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Özet

Kao-ch'ang Devleti (502-640) İpek yolu üzerinde stratejik bir
konumda olduğu için kadimden beri bölgenin önemli güçlerinin
mücadelelerine sahne olmuştur. Orta Asya Türk tarihinde Hunlar, Kaoch'eler, T'ieh-leler, Gök Türkler, Tibetler ve Uygurlar, doğu-batı
eksenli ticaretin yoğunlaştığı ve bu şekilde çeşitli uygarlıklann
buluştuğu söz konusu bölgeyi kontrol altına almak için Çin' deki
hanedanlarla sürekli mücadele etmişlerdir. 840 yılında Orhun Uygur
devleti yıkıldıktan sonra bölgeye yerleşen Uygurlar, burada var olan
kültür ve medeniyetin üzerine, özgün Türk medeniyetini yaratmıştır.
Dolayısıyla bölgenin Türkleşmeden önceki tarihinin incelenmesi, Türk
kültür tarihinin aydınlanmasına büyük bir katkı yapacaktır.

Abstract

Kao-ch'ang State (502-640), because of its strategic location on
the Silk Road, had been a place where tlıe leading groups fought each
other since the ancient times. In the Central Asian Turkish History,
Huns, Kao-ch'es, T'ieh-Ies, Gokturks, Tibetians and Uygurs
continuously fought against the Dynasties in China for controlling the
region that has trading intensity on the east-west axis and consequently
of being a place where various civilizations meet. In 840, after the fall
of Orhun Uygur State, the Uygurs who have settled the region built an
original Turkish civilization on the existing culture and civilization in
the area. On account of this fact, the researches conducted on the history
of this place before the Turkish settlement will significantly shed light
on the Turkish Cultural History.

Turfan Vadi si (K 43°00'; D 89°12') birçok siyasi egemenliğin ve
devletin doğuşuna tanıklık etmiştir. Turfan Vadisi'nin doğu-batı uzunluğu 245
km, güney-kuzey genişliği 75 km olup alanı 10300 kilometre karedir. Bunun
4050 kilometre karesi deniz seviyesinden alçakta konumlanırken,

2000 metre

karesi ise deniz seviyesinden 100 metre alçaktadır. Bölgenin en alçak noktası
Aydın Gölü deniz seviyesinden tam 154 metre alçakta olup Ürdün'ün Lut
Gölü'nden (-392 metre) sonra dünyanın ikinci alçak bölgesidir. Turfan
Vadisi 'nin dört tarafı dağlarla kuşatılmış vaziyettedir.I Tarihi metinlerde en çok
zikredilen dağlar ise kuzeyindeki Ch'i-shih Shan ~1:1ılı (Kızıldağ) ve onun 35
km kuzeyindeki T'an-han Shan ı:5fılı (*Tamhan, Boğda Dağı)2 olup bölgenin
doğusunda Turfan ile Kumul Vadisi'ni ayıran Karlık Dağı, güneydoğusunda
bulunan Kumdağı, güneyinde Qol Dağı ve onun güneyindeki Kuruk Dağı
(Kurak Dağı), güneybatısında Subaşı Dağı ve batısındaki Kara- Wucheng Di:b'l
~ iJt ılı Dağları' dır. Dağların etekleri çakıl taşlı çöl alanlarıyla çevrilidir.
Vadinin merkezi bölgeleri ise yeşillik vahalarla kaplıdır.
Çin kaynaklarına göre, Turfan bölgesinde çöl 1:1~ çoktur. 3 Seyyah
Hsüan-tsang 627 yılının sekizinci ayında Hindistan'a doğru yola çıkarken Yiwu 1Jt~ (Kumul)'ya ulaşmıştı ve Kao-ch'ang kralı Ch'ü Wen-t'ai'nin fft3t~
ısrarlı davetiyle buradan batıya doğru Kao-ch'ang'a ~ ı§l (Koço) doğru yola
çıkmıştı. Hsüan-tsang altı günlük çöl yolculuğundan sonra Kao-ch'ang'ın doğu
sınırında bulunan Pai-li kentine B t.ı iJt (Piçan) ulaşmıştır.4 T'ang Sülalesi
dönemindeki kaynaklara göre, Hsi-chou iffi #i (Kao-ch'ang) vilayetine bağlı
olan ve başşehrinin 30 li (yaklaşık 15 km) doğusunda bulunan Liu-chung
nahiyesinin ~~~
90 li güneydoğusunda Ta-sha-hai :*:Y.P)tij adlı büyük bir çöl
vardır. s Yine aynı kaynağa göre, Hsi-chou vilayetine güney yönünden 1200'li
1
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ülkesine varılır ve çöllük olduğu için yolculuk

6

zordur. Yeni T'ang Sülalesi Tarihi'ne göre, Hsi-chou vilayetinin batısına doğru
Yen-ch'i ~.
ülkesine giderken Lei-shan Ch'i ~1:l.
ve Yin-shan Ch'i IhJ..ı

?il adlı iki çölden geçilmesi gerekmektedir.7 Anlaşıldığı gibi, Turfan Vadisi'nin
kuzeyi dışında diğer yönleri hep çöllerle doludur.
Çin kaynaklarında bölgenin havasının sıcak olduğu zikredilmektedir.8
Dağlar tarafından kuşatılmış ve çevresi çöl ile sarılmış bir vadinin sıcak olması
doğaldır. Bugünkü ölçülere göre, en soğuk ay olan ocak 14,5°C civarında olup
bölgenin en sıcak dönemi ise 49,6°C'dir. 40°C üzerinde sıcaklığın ölçüldüğü
günlerin sayısı 66-85 ve 35°C üzeri ise i i 6-173 gün civarındadır. Haziran,
temmuz ve ağustos aylarında sıcaklık hep 30°C'nin üzerindedir.9 Gündüz süresi
daha uzun, yağmur az, suyun buharlaşma oranı fazladır. Kışın Moğol
steplerinden gelen soğuk rüzgar ve yaz aylarında Güney Asya'dan gelen sıcak
rüzgarlar nedeniyle rüzgarlı bir bölgedir. Bölgenin kurak ve rüzgarlı olması
ikliminin en müşahhas özelliğidir. LO Dolayısıyla suya en çok ihtiyaç duyulan
bölgelerden birisidir. Yaz aylarında bölge ahalisi Tanrı Dağı'ndaki karın
erimesiyle ve karız sistemi ile belli bir ölçüde su ihtiyacını gidermektedir. 1 i
Bunun dışında bölgede nehirler de bulunmaktadır, örneğin bölgenin ilk siyasi
merkezi olan Chiao-he ~)iiJ (Yar, bugünkü Turfan şehrinin 20 km batısındadır.)
şehri iki nehrin kesiştiği bir alanda kurulmuştur. 12 Sulama sistemi diğer
bölgelere göre daha gelişmiştir.13 Bütün bu olumsuzluklara rağmen bölgenin
tarım, hayvancılık ve ticaret faaliyetleri yoğundu ve bununla orantılı olarak
refah düzeyi diğer bölgelere göre nispeten yüksek olduğu gibi nüfusu da
nispeten kalabalıktı. 14
Coğrafi özelliklerine göre Turfan Vadisi kapalı bir vadidir. Ancak dağ
geçitleriyle dört yöne açık olup İpek Yolu'nun en önemli güzergahı ve çöllerin
arasındaki toplanma-dağılma vahası idi. Dış dünyadan uzak olmasına rağmen
doğuda Çin, güneyde Hint ve batıda Yunan-İran medeniyetlerinin buluştuğu bir
Ot~mll!;fdl*> ~40,
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bölge olduğu için tarihin değişik dönemlerinde kendine has bir medeniyet
yaratmıştır. Göçmenler ülkesi olduğu için her türlü din, kültür ve ırkı barındıran
bu bölge,15 aynı zamanda İslamiyet öncesi Türk kültürü ve medeniyetinin de
temsilcisi olmuştu. Tarihte Çin'i batıya bağlayan ve bu özelliğiyle aynı
zamanda ayıran Turfan Vadi si tarihteki Çinli uzmanların nezdinde Çin'in batı
bölgesinin güvenliğini oluşturan ilk kapısıdır g§ ~Z

r~15 .16Bu nedenle

tarihin

değişik dönemlerinde Çin' de kurulan hanedanlar her fırsatta bu bölgeyi kendi
etkisi altına almaya ve kontrol altında tutmaya çalışmıştı. Aynı şekilde Çin'de
kurulan hanedanların rakipleri de öncelikle söz konusu bölgeyi ele geçirmeyi
hedeflemişti. Bölgede kurulan siyasi egemenlikler her zaman büyük güçlerin
mücadelesine sahne olmuş ve bölge güçleri her zaman büyük güçlerin arasında
sıkışarak bu güçlere yönelik daha etkin ve daha esnek politika izlemişti. Yani
Turfan Vadisi'nin hem Doğu Türkistan bölgesi hem de Çin için stratejik
ehemmiyeti vardır.

Çin kaynaklarına göre, Turfan Vadisi'nde
shih

Jzi5 giP

Devleti'dir.

17

kurulan ilk hakimiyet Ku-

Arkeolojik araştırmalar bölgede kurulan hakimiyetin

Batı Chou Sülalesinin g§)aJ

(MÖ 1027-771) son dönemine denk geldiğini

göstermektedir.1s Ku-shih Devleti'nde kentler bulunmakta ve güneyi Yan-tse'ye

!!5l (Lop Nor) kadar uzanmaktadır. Han Sülalesine (MÖ 206-MS 8) ait
kayıtlarda, Ku-shih Devleti küçük bir ülke olarak tasvir edilmekte ve Han
Sülalesinin batıya giden yolunun tam üzerinde bulunduğu yazılmaktadır. 19 Han
Sülalesi, Hunların baskısını ortadan kaldırmak için Hunları besleyen Hsi-yü
bölgesindeki (Batı Bölgesi, yani Doğu Türkistan) şehir devletlerine yönelik
"Hunların sağ kolunu kesme" stratejisini uygulamıştı. Ayrıca bu şehir devletleri
Han Sülalesinin Hsi-yü bölgesine (Batı bölgeleri) giden elçi ve yolcuları da
alıkoymaktaydı. Bu ve benzeri nedenlerle MÖ i08 yılında generali Chao P' o-nu

milt&

15

700 kişilik bir güçle Hsi-yü bölgesine giden yolun tam üzerindeki Luo-

Arkeolojik

ve antropolojik

bulunmaktadır.

araştırmalara

En çok Hint-Cerman

göre, Turfan Vadisi'nde

ırk insanları bölgede bulunmuştu
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ve Ku-shih devletlerini mağlup etmişti?O Ku-shih Devleti'ni mağlup

etmesine rağmen ülkeyi tamamen yok edememişti. Ancak Ku-shih Devleti,

]l[roIi-ru-.:Eile

"Ch'e-shih Önceki"

dağın kuzeyinde ise altı devlete
ayrılan "Ch'e-shih

Ch'e-shih Sonraki"

]l[roIifl.:E

iki krallığa ve

u.ı:lt~~ bölünmüştü?1 Ku-shih Devleti'nden

Sonraki Devleti"

]ı[roiifl~

ile diğer altı devletin22 hepsi

Turfan Vadisi'nin kuzeyinde bulunan Tanrı Dağı'nın ötesinde kalıyordu. 23
Dolayısıyla Ku-shih Devleti parçalanmadan önce, ülkenin kuzeyi Yi-wu'dan
(Ertürk) Urumçi'ye kadar, güneyi ise Lop Nor Gölü'ne kadar uzanmaktaydı.
Turfan Vadisi'nde bulunan Ch'e-shih Önceki Devleti'nin ]i[ ~ili
-ru- ~
başkenti Chiao-he ~)iiJ~ (Yar) idi?4 Çin kaynaklannda çoğu zaman bu ülke
Ch'e-shih ]i[ roii Devleti olarak adlandırılmaktadır. Ch'e-shih ]i[ roii Devleti
kuzeyden Hunlara yakın olduğu için Hun egemenliği altında kalmıştı.25 Ancak
Ch'e-shih ]l[roii Devleti'nin, döneminin en büyük iki gücü olan Hunlar ve Han
Sülalesi için stratejik önemi vardı ve MÖ 99-60 yılları arasında bölgenin
kontrolünü elde tutmak için Hunlar, Han Sülalesi ile beş kez savaşmıştı. MÖ 99
yılında Han Sülalesi Ch'e-shih Devleti'ne karşı ilk işgal seferini başlatmıştı,
ancak Hunların Sağ Bölge Beyi'nin on bin atlı ordusunun karşı koymasıyla Han
Sülalesi ordusu geri çekilmişti.26 MÖ 89 yılında Han Sülalesi, Hunlara karşı
düzenlediği bir savaş esnasında,
Ch'e-shih Devleti'nin Hunlara destek
vermesini önlemek için Ch'e-shih Devleti'ne de saldırmış ve bu şekilde
hükümdarını kendi tarafına almıştı. 27 Bir süre sonra Ch'e-shih Devleti yine
Hunlara bağlanmıştı. Han Sülalesi İmparatoru Chao-ti BB
döneminde (MÖ
86-73), Hunlar yeniden Ch'e-shih Devleti'ne hakim olmuş ve bu devlette 4000
atlı ordu bulundurmuştu. Han Sülalesi İmparatoru Hsüan-ti '§'
tahta
geçmesinden (MÖ 73) hemen sonra beş generalin önderliğindeki bir orduyu
Hunlara karşı sevketmiş 28 ve MÖ 71 yılında Ch'e-shih Devleti'ndeki Hun

*
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21

22

{~~>,~

123

*~~H',

1975:3171.

nı.>, ~ 96A g§litil, 1962:3873.
{);L.> , ~

968

g§~.,

23:r:~, {iii l§I~m-~5it.>
24

25

{);L.>

g§~.,

,~968

{);L.> , ~

968

g§litil,

1962:3918-3922.
,1998:28.
1962:3921.
1962:3923,3930.

27

U~.> , ~ 968 g§lit., 1962:3922.
{);L.> ,~968 g§litiIJ, 1962:3922.

28

{);L.> , ~

26

968

g§~.,

1962:3922.

*

egemenliğine
son vermişti 29.
Bu olaydan sonra Hunlar, Ch'e-shih
hükümdarının Han Sülalesi ile yakın ilişki kurduğunu öğrenince bu durumdan
rahatsızlık duymuş ve bunun üzerine Ch'e-shih hükümdarı kızını Hun
hükümdarına vererek Hunlara bağlı olduğunu göstermişti. Hunlar Ch'e-shih
hükümdarından, Han Sülalesinin Wu-sunlarla 1~1iolan ilişkilerini engellemek
için aralarındaki yolu kesmesini istemişti.30 Wu-sunlar, Han Sülalesinin Hunlara
karşı "sağ kolunu kesme" stratejisinin müttefik ülkesi idi ve Ch'e-shih
Devleti'nin kuzeybatısında bulunmaktaydılar. MÖ 68 yılında Han Sülalesi
ordusu, Hsi-yü bölgesindeki bazı şehir devletleriyle birlikte Ch'e-shih
Devleti'ne saldırmıştı ve başkenti Chiao-he şehrini zapt etmişti. Ch'e-shih
hükümdarı Hunlar' dan yardım talep etmiş ve cevap gelmeyince Han Sülalesine
teslim olmuştu. Ch'e-shih hükümdarı, Hunların kendisini cezalandırması
endişesiyle Wu-sunlara kaçmıştı. Han Sülalesi ordusu 300 kişi ile Ch'e-shih
Devleti'nde yerleşmişti.31 MÖ 64 yılında Hunlar ve Han Sülalesi arasındaki
Ch'e-shih mücadelesi yeniden başlamış ve Han Sülalesi, Ch'e-shih halkını
Ch'ü-li ~~
(Çedir ile Çerçi arasında) bölgesine göçürerek bölgeyi Hunlara
bırakmıştı. 32 Ancak MÖ 60 yılında Hunların Sağ Bölge Beyi Jih-chu Wang
ı:ı~.:EHan Sülalesine teslim olunca, Hunların Batı Bölgesindeki genel valilik
T'ung-p'u Tu-wei {l1liJm'de
kalmıştı. Han Sülalesi bu bölgede kendi genel
valiliği olan Hsi-yü Tu-hu-fu'yu g§~iJ.J&
tesis etmişti.33 Bu sıralarda Ch'eshih Devleti'nde 700 aile, 6050 nüfusu ve 1865 askeri vardı.34 Hunlar artık ilk
düşüş dönemini yaşamaya başlamış ve Batı bölgesindeki etkisi de sona ermişti.
Böylece Çin ilk defa Orta Asya'ya girmişti.35
MÖ 48-32 yıllarında Han Sülalesi, Ch'e-shih Devleti'nin başkenti

mi.:EM

.m

Chiao-he şehrinde (Yar) tarımla uğraşan bir gamizon olan Wu-chi

Hsiao-wei'yi

Jİc.~m

olarak hakimiyetini

kurmuştur.36 Ch'e-shih Devleti de Han Sülalesine bağlı
sürdürmeye

29

{j}tiO , ~ 96B g§~., 1962:3905.

30

{j}ta» , ~ 96B g§~1!!J,
1962:3922.

31

{j}tiJ», ~ 96B g§~., 1962:3922-3923.

32

{j}ta» , ~ 96B g§~., 1962:3923-3924.

J3

{j}tfO , ~ 96A g§~., 1962:3874;

34

{j}tiO , ~ 96B g§~i5, 1962: 3921.

35

{j}t.»,

36

~)lC},~

devam etmiştir.

{j}tfO,~ 8,1962:262.

~ 96A g§~., 1962:3874.

96B

~~it,

1962: 3874.

Buna rağmen,

Ch' e-shih

Devleti ile Han Sülalesinin bölgedeki yönetimi arasındaki çatışmalar da sıkça
meydana gelmekte ve ağır vergi ile siyasi baskıları nedeniyle isyanlar
kaçınılmaz hale gelmekteydi. MS 2 yılında Ch'e-shih Devleti lideri Ku-kou ~
~,

Han Sülalesinin baskısından Hunlara kaçmıştı, ancak Han Sülalesi onu

öldürmernek şartıyla Hunlardan geri almış, ancak sonra idam etmişti. MS 10
yılında

Ch'e-shih

Devleti

lideri

Hsü-chih-li

~

1i. ft,

Han

Sülalesinin

baskısından Hunlara kaçmıştı, ancak bu sefer Hunlar onu Han Sülalesine teslim
etmemişti. 37 Benzer durum Batı bölgesinin
diğer devletlerinde
de
yaşanmaktaydı. Bu sırada Hunlar tekrar yükselerek bölgedeki otoritesini
yeniden sağlamış ve bu konjonktürel değişime karşı Han Sülalesi Orta Asya' dan
geri çekilmeye başlamıştı. Han Sülalesi hakimiyetini ele geçiren Wang Mang .:E

*

döneminde (9-25), Han Sülalesinin Orta Asya hakimiyeti tamamen sona
ermişti?8
73 yılında Doğu Han Sülalesi (25-220) tekrar Orta Asya'ya girmeye
karar vermiş ve Doğu Türkistan'ın

doğusunda bulunan Yi-wu Lu'yu

Ş1!f.lil

(Ertürk) ele geçirerek 65 yıl sonra bölgede tekrar otoritesini inşa etmeye
başlamıştı. 39 Hunlar 48 yılından itibaren kuzey ve güney Hunlar olarak ikiye
bölünmüş ve Orta Asya'daki siyasi etkileri giderek zayıflamıştı. 76 yılında Han
Sülalesinin Chiu-ch'üan
batısındaki

Ch'e-shih

~ ~

Devleti'ni

generali Tou Hsien ••
ordusu Yi-wu'ya
Orta Asya'ya
Devleti'nin

bölge valisi Tuan-p'eng

mağlup etmişti. 89 yılında Han Sülalesi

, Hunları da mağlup etmişti; 90 yılında Han Sülalesi

1tt1!f(Ertürk)

girmiş ve 91 yılında General Pan-ch'ao

(Doğu Türkistan)

Kao-ch'ang

~Jt, Yi-wu Lu'nun

Pi ~ i§ı ~

sefer düzenlemişti.
(Kao-ch'ang

Duvarı)

Pan-ch'ao,
4°adlı

askeri garnizon tesis etmişti. 94 yılında Pan-ch' ao, Yen-ch' i ~.
Devleti'ni zapt etmiş ve Batı bölgesindeki
Sülalesine bağlamıştı.41

37

«)J;C»,~96B

gıj~i5, 1962:

3924-3926.

38

«)J;C»,~96B

gıj~i5, 1962:

3926-3927.

39

«~)J;ln

gıj~i5, 1965:2909.

,~88

Mü,

Ch'e-shih

bölgesinde bir
(Karaşehir)

elliden fazla devleti Doğu Han

Bütün Çin kaynaklarında Kao-ch'ang adının "yüksek" (Kao) ve "müreffeh" (Ch'ang) bir bölge olduğu için
verilen ad olduğu yazılmaktadır. Halbuki söz konusu bölge yüksek değil, aksine çok alçaktır. Dolayısıyla

40

Kao-ch'ang
41

adının bu şekilde açıklanması yanlıştır. Bakınız

«~ıı:.»,~ 88 g§"Jili5, 1965:2910.

±~,

«~~~m-~Jmjj»

,2000:11.

Kao-ch'ang Pi iii ~~ (Kao-ch'ang Duvarı) adı ilk defa MS 2-3 yılında
kaynaklarda görünmeye başlamıştır.42 Bu adın bölgeye ne zaman verildiği kesin
olarak bilinmemekle birlikte etimolojik kökeni de meçhuldür. Wang Su'nun
araştırmasına göre, bu isim MÖ 48 yılından sonra verilmiştir. Wang Su'ya göre
Kao-ch'ang

Pi ~ ~~,

Ran sülalesinin Kao-ch'ang

bölgesinde tesis ettiği

askeri gamizonun bir bölüğü olarak Dun-huang bölgesinin Kao-ch'ang
kasabasından getirilen askerlerin burada konuşlandırılması nedeniyle bölgeye
bu ad verilmişti. Kao-ch'ang Duvarı, bugünkü Turfan şehrinin 40 km
güneydoğusunda ve tarihte Kao-ch'ang adı verilen yerdedir. 43 Birçok Çin
kaynağı Kao-ch'ang (yüksek, zengin ve refah) adının bölgenin yüksek ve geniş,
bölge insanlarının kalabalık ve müreffeh olmasından geldiğini iddia eder. 44
Ancak Turfan Vadi si dünyanın en alçak yeri olup yukarıda işaret edildiği gibi
nüfusu da kalabalık olmayan küçük bir devletti. Bu nedenle Çin kaynaklarında
verilen Kao-ch'ang adının açıklaması şüphelidir.
107 yılında Batı bölgesindeki devletlerin ayaklanmasının sonucunda
Doğu Ran Sülalesi Orta Asya' dan çekilmişti. Batı Bölgesi Kuzey Runların
hakimiyetine girmişti. 45 Ancak Runlar ile Doğu Ran Sülalesi arasındaki Orta
Asya mücadelesi devam etmiş ve Chien-wu saltanat devrinden (25-56) Yenkuang devrine (122-125) kadar Doğu Ran Sülalesi üç defa bölge hakimiyetini
kaybetmiş ve üç defa kazanmıştı.46 123 yılında Runların Orta Asya bölgesi ile
olan ilişkilerini kesrnek için Doğu Ran Sülalesi yine bölgeye girmeye çalışmış
ve general Pan Yung

m~ 500

askerle Ch'e-shih Devleti'nin Liu-chung ~~

(Lukçin) şehrinde bir askeri gamizon tesis etmiştir.47 Tesis edilen gamizonun
merkezi artık Ch'e-shih Devleti'nin başkenti Chiao-he değil, tarihteki Kaoch'ang şehrine güneydoğu yönünden 10 km uzaklıktaki Liu-chung (Lukçin)
şehrine kaydırılmış ve gamizonun bir bölüğü ise Kao-ch'ang Duvarı'nda
konuşlandırılmıştı. 48 123- 15 1 yılları arasında bölge üzerinde Run-Çin
mücadeleleri devam etmiş ve bu tarihlerden sonra Doğu Ran Sülalesi de bölgeyi
tam anlamıyla kendi hakimiyeti altına alamamıştı. Doğu Ran Sülalesi, 129-168
yılları arasında Orta Asya (Doğu Türkistan) bölgesindeki devletlerin kendi

42

<Jla>, ~

96B ~~.,

1962: 3924. Paul Pelliot, Kao-ch'ang

(Karahoca) olduğunu tespit etmiştir (Pelliot, 1912:579).
43

44
45

46

47

::E~,<j!j~~m-kil't5ttiiO,1998:70-75.
<:It~> ~

97

~~i5,

1974:3212.

HtJl.>, ~ 88 ~~iI,
<~Jla> ,~ 88 ~~.,
<~Jl.> ,~88 ~~.,

1965:2921.
1965:2921.
1965:2921.

48ı~, {~ ~j:~-if)~.}

,1998:89.

Pi'nin

~~m

bugünkü Qara-khodjo

aralarındaki çatışmaları ve Doğu Han Sülalesine karşı isyanları önleyemez hiile
gelmişti. 49
Doğu Han Sülalesi askeri kuvvetlerinin
ne zaman Ch'e-shih
Devleti'nden geri çekildiği hakkında bilgi bulunmamakta. Ancak 222 yılında
Wei Sülalesinin (220-265) Ch'e-shih Devleti'nin Kao-ch'ang'da gamizonun
bulunduğu kaydedilmektedir.5o Fakat bu dönemde Çin'de kurulan hanedanlar
Orta Asya'nın
(Doğu Türkistan) üç veya dört devletini kendisine
bağlayabilmişti. 51 Wei Sülalesinin ne zamana kadar bölgede gamizonu
bulunduğu bilinmemektedir. 280 yılında Ch'e-shih Devleti Chin Sülalesine
(265- 317) "emanet koymak"

A i~ üzere prensini Çin' e göndermişti.

52

Bu kayda

göre Ch'e-shih Devleti bağımsız olmalıdır. Ancak Çin'in kuzeybatı bölgesinde
kurulan Önceki Liang
Wang

Su'nun

konuşlandıran
Devleti'ne

M~

araştırmasına

(301-376) Devleti burada gamizon tesis etmişti.
göre,

327

yılında

Ch'e-shih

askeri gamizonun başkanı Chao Chen'in

karşı başkaldırısı sonuçsuz kalmış ve Önceki

Mt~, Önceki Liang
Liang M~ Devleti

artık Ch'e-shih Devleti'nin Kao-ch'ang bölgesinde Kao-ch'ang
53

etmişti.

Devleti'nde

335 yılında (?) Ch'e-shih hükümdarı Önceki Liang

valiliğini tesis

M~

(301-376)

Devleti'ne hediye göndermişti. 54 Demek ki, Kao-ch'ang valiliği kurulmasına
rağmen Ch'e-shih Devleti hala ayaktadır. Önceki Liang Devleti, Önceki Ch'in

M~

(376-386) Devleti tarafından yıkılınca, Ch'e-shih

(ch'an) ••

hükümdarı Mi-t'ian

377 ve 381 yılında iki kez bizzat Önceki Ch'in Devleti'ni ziyaret

8.

etmişti. 55 Bu ziyaret sırasında Ch'e-shih hükümdarı Mi-t'ian, Önceki Ch'in
Devleti 'nin Batı bölgesini işgal etmesine yardımcı olacağını beyan etmişti.
Bunun üzerine General Lü Kuang'ı

göndermişti.56 General Lü Kuang, 385

yılına kadar Yi-wu'dan (Ertürk) batıya doğru yönelerek Kuça'ya ulaşmış ve
Batı bölgesinin bir kısmını Önceki Ch'in Devleti'ne bağlamıştı.57 Önceki Ch'in

49

50
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1959:2929-2932.
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1965:859;
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18, 1965:551.

«ım!lo, ~ 191 JlIlJ:i-/:;, 1935:1028C.
«tt.> ~ 3,1974:72.
53::EJl, «~Sl~.-if~tM> , 1998:132.
«tt.> ~ 86, 1974:2237; 3:~, «iliSl~m-~ımtM>, 1998:250.
«tt.> ~ 113, 1974:2904; «tt.> ~ 114, 1974:2911; 3:., «ieiSl~m-~ımtM>,1998:250.
«tt.> ~ 114, 1974:2911.
57 «tt.>
~ 122, 1974:3054-3056.
5ı

52

54

55

56

hükümdarı savaşta ölünce General Lü Kuang, Sonraki Liang

~5*Devleti'ni

(386-403) kurmuştu. Lü Kuang'ın Batı bölgesine yönelik bütün faaliyetleri
"Yabancıların yabancılara karşı saldırısıdır, Çin ile bir alakası yoktur." şeklinde
değerlendirilmiştir. 58 Yani General Lü Kuang'ın Batı bölgesini işgal etmesi
Çin'de kurulan hanedanların bir dış siyaseti değildir.
Bu
bağlıydı.

59

dönemde Kao-ch'ang
valiliği muhtemelen
399-401 yılları arasında Kao-ch'ang valiliği,

isyancı generali Tuan Ye ~.

Sonraki Liang'a
Sonraki Liang'ın

tarafından kurulmuş olan Kuzey Liang
60

Devleti (397-401) tarafından yönetilmişti.

401-420 yılları arasında söz konusu

valilik, Tuan Ye'ye karşı isyan bayrağını çeken ve Batı Liang
Devleti'ni kuran Li Sung

:lt5*

~*tarafından

ö5*

(401-421)

yönetilmişti.61 401 yılında Lü Kuang

ile Tuan Ye emrinde olan Hun kökenli general Chü-ch'ü Meng-hsün
Tuan Ye'yi öldürerek aynı isimde Kuzey Liang

5.§.~.~

:lt~ Devleti'ni (401-439)

kurmuştu. 420 yılında Kuzey Liang Devleti, Batı Liang Devleti'ni yok etmiş ve
420-435 yılları arasında Kao-ch'ang valiliği Chü-ch'ü Meng-hsün'ün Kuzey
Liang Devleti yönetimine girmiştir.62 435-442 yılları arasında Kuzey Liang
Devleti'nin

Kao-ch'ang

bağımsızlığını

valisi Han Hsuang

elde ederek Kao-ch'ang

Il~, Kuzey

Kuzey Liang Devleti hükümdarı Chü-ch'ü Mu-chien
Sülalesinin

(386-534)

Liang Devleti'nden

bölgesini yönetmişti.63

saldırısı karşısında

439 yılında,

5.§.~~41, Kuzey

Wei

teslim olmuşsa da Wei Sülalesi

tarafından Tun-huang valisi olarak tayin edilen kardeşi Chü-ch'ü Wu-hui 5.§.~

1m~, mevcut

Kuzey Liang Devleti'ni devam ettirmek niyetindeydi. 442 yılında

Kuzey Wei Sülalesi, Chü-ch'ü Wu-hui'ye karşı sefer düzenlemiş ve Chü-ch'ü
Wu-hui batıya doğru Shan-shan

~ft

(Piçan) Devleti'ne kaçmıştı. Ardından

Chü-ch'ü Wu-hui, Kao-ch'ang valisi Han Hsuang'a saldırmış ve Kao-ch'ang
şehrini yıkarak bölgeyi zapt etmişti, Han Hsuang da Juan-juanlara kaçmıştı.

58

<~.> ~ 54 R1~.,1973:72.

59::E~,

<iliı:::l~m-~)8.n,1998:160-161.

60::E_, <~ı:::l~~-~)8tıi>,1998:155-156.
61::E~,

<iei~~fl-~)8jn

62::E*, <i!ielt..-it5aın
63::E~,

,1998:171-176.

,1998:202-208.

<ieiı:::l~m-~)8.n, 1998:209-235.

Bazı Çin kaynakları Kuzey Liang Devleti'nin Kao-ch'ang valisi Han
Hsuang'ın 435-442 yılları arasındaki hakimiyetini "Kao-ch'ang Devleti" olarak
tanımlamaktadır.64 Chü-ch'ü Wu-hui, Kao-ch'ang'a sahip olunca burada Kuzey

~t 5*

Liang

Devleti'ni

yaşatmaya

çalışmıştır.

Turfan bölgesinde

arkeolojik buluntulara göre, söz konusu devlete 445 yılında
455 yılında ise Büyük Liang
Chü-ch'ü Wu-hui'nin

*- 5* Devleti

bulunan

5* Liang Devleti ve

denilmiştir.65 Aslında, Hun asıllı

sürgünde hakimiyeti sadece bölgenin doğu kısmındadır;

bölgenin batısı ise Ch'e-shih Devleti'nin beylerinden Ch'e Yi-Iuo'nun !f[fjtj!
(]j[~~)

kontrolündedir. Kuzey Wei Sülalesi Chü-ch'ü Wu-hui'ye karşı Ch'e

Yi-Iuo'yi destekliyordu.

Yani Ch'e Yi-Iuo'nun

]j[fjl-j! (]j[~)'i) Ch'e-shih

Devleti ile Kao-ch'ang şehri merkezli olan Chü-ch'ü Wu-hui'nin Büyük Liang
Devleti ile sınırdaştı. 66 Bu iki siyasi güç sürekli çatışma halinde olup Ch'e-shih
Devleti Kuzey Wei Sülalesinin desteğini alırken, Büyük Liang Devleti Juanjuanların yardımını almaktaydı. Bu çatışmalar aslında Çin'deki Kuzey Wei
Sülalesi ile onun kuzey komşusu Jaun-juanların arasındaki bölgesel güç
mücadelesinin bir yansımasıydı. 444 yılında Chü-ch'ü Wu-hui ölmüş ve yerine
kardeşi Chü-ch'ü An-chou

5.§.~3l:~geçmişti.

450 yılında Chü-ch'ü An-chou

bu bölgenin batısında bulunan Ch'e-shih Devleti'ni nihayet ortadan kaldırmıştır.
Ch'e-shih Devleti hükümdarı Ch'e Yi-Iuo ve ailesi ile birlikte Yen-ch' i
(Karaşehir) Devleti'ne sığınmıştı. 67 Turfan bölgesinin bütünü artık Chü-ch'ü
An-chou'nun
Liang

hakimiyetine

girmişti. Ancak kendisini Liang

*5* Devleti olarak tanımladığı

5*

veya Büyük

için Kao-ch'ang bölgesinde kurulmuş söz

konusu hakimiyet, yeni bir devletten ziyade Çin'in kuzeybatı bölgesi yani Hehsi bölgesindeki eski devletin sürgündeki devamı olarak okunmalıdır.68 Söz
konusu hakimiyet, çeşitli devletlere bağlı bir vilayet statüsünden artık bir devlet
yapısına dönüşmeye başlamıştır.69460 yılında Chü-ch'ü An-chou, Juan-juanlar
tarafından öldürülmüş ve Juan-juanlar, Han Po-chou'yu

M1B~ "Kao-ch'ang

Kralı" ~ ı\§ i olarak tayin etmişti. Dolayısıyla ilk defa bu dönemde, eski Ch'e-

64
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,1998:247.
67
<a.> ~ 102l§"lit.,
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50

ili

shih Devleti'nden
çıkmıştır.70

Kao-ch'ang

sonra,

Kao-ch'ang

vilayeti

bir krallık

IIHB~435-442

Kralı Han Po-chou'nun

olarak

ortaya

yılları arasında

Kuzey Liang Devleti'nden bağımsız olarak Kao-ch'ang bölgesini yöneten Han
ile etnik köken itibarıyla bir ilişkisi olduğu tahmin edilmektedir.71

Hsuang ••

442 yılında Hun asıllı Chü-ch'ü Wu-hui'nin saldırısına sonucunda hakimiyetini
kaybeden Vali Han Hsuang, Juan-juanlara sığınmıştı; 460 yılında ise Juanjuanların aynı soyada sahip Han Po-chou'yu

M1B~ Kao-ch'ang Kralı olarak

M.~

ataması, Juan-juanların Kao-ch'ang bölgesinde nüfuz sağlama çabası olarak
algılanabilir. Kao-ch'ang Kralı Han Po-chou, Tai-he saltanat devrinin (477-499)

M.~

başında ölmüş ve yerine oğlu Han Yi-ch'eng
ch'eng

bir yıl sonra üveyağabeyi

geçmişti. Ancak Han Yi-

MmM

tarafından
öldürülmüş ve Han Shou-kui kendini Kao-ch'ang Kralı olarak ilan etmişti.n 488

yılında, Juan-juan hakimiyetine

bağlı Kao-ch'e

~]/.[

73

(Yüksek Arabalılar)

1Ji.iJ~~.(dönemin bazı kaynaklarında K'e-chih-

kavmi lideri A-fu Chih-luo
luo

Han Shou-kui

iiI ~ 11 veya A-chih-luo

11 olarak geçmektedir), Juan-juanlar'dan

lftiJ ~

ayrılarak Kao-ch'ang'a ulaştığında Kao-ch'ang Kralı Han Shou-kui ve kardeşini
öldürmüştü.74 Kao-ch'ang'ın kuzeybatı bölgesinde Juan-juanlar'dan bağımsız
bir hakimiyet tesis eden Kao-ch'e kavmi lideri A-fu Chih-luo75, Kao-ch'ang'a
70

<Be>,!i!

101, iii ~.,

7ı:E~, <~~~.-itf~ti>
72

<Be> !i!

1974:2243;
,1998:266.

101 ~:Iit.,1974:2243;

<;ıı~~>,!i!97

<~.>,!i! 50

~:Iit.,1974:3213;

~~.,

1971:914.
Çin kaynaklarında

bazen Kao-ch'e

( <m_. > !i!

59, 1972:1025).

73

kaynaklarında

da bulunmaktadır

arasındaki ilişkileri için bakınız
74

Kao-ch'ang

bulunmaktadır

Kralının

(

iii!!! kavmi (Yüksek Arabahlar) Ting-ling Hu T~"IiIlde denilmektedir
Ting-linglerin

uı.>

Juan-juanlan

54 ~~.,

mağlup

etmesi

ile ilgili bilgiler

1973:817). Kao-ch'e

t9:iltIı, <T~, iii'!!!JI@Il'h>,2006:10-21.
ne zaman öldürüldüğü hakkında

hakimiyeti

hakkında

2006:178-199.
75:E~, <i!i~~.-~jMti> , 1998:384.

~!tl

(Yüksek Arabalılar)

bakınız ~

diğer

kavmi ile Ting-ling'ler

çok

ve burada Wang Su'nun tespiti esas alınmıştır . .:E~,

ii) , 1998:269-275. Kao-ch'e
bölgesindeki

!i!

farklı

görüşler

(~~Je.fıl-~~

kavminin Kao-ch'ang

il ii:ı, {T~,

~!tl.w

il ~} ,

yeni yönetici atamak üzere Tun-huang bölgesinden olan Chang Meng-ming'i ~
~

Kao-ch'ang

1lJ.I

Kralı yapmıştı.

76

Artık Çin' deki Kuzey Wei Sülalesi ile

Moğol steplerindeki luan-juanların batıya giden yolu Kao-ch'e hakimiyetine
girmişti. Ancak Kao-ch'e hakimiyetinde iç kargaşa yaşanmış ve bu sırada
Eftalitlerin hücumuna maruz kalınca, 488-508 yılları arasında Kao-ch'ang
bölgesi üzerindeki etkisi zayıflamıştı. 77 496 yılında Chang Meng-ming, Kaoch'ang halkı tarafından öldürülmüş ve Ma lu

ı'i&ii

adında biri halk tarafından

kral seçilmişti. 497 yılında Ma lu, Kuzey Wei Sülalesine bağlılığını bildirerek
Çin bölgesine göç etme isteğinde bulunmuştu. Ma lu'nun, Çin bölgesine
taşınma amacının altında büyük bir ihtimale Kao-ch'e hakimiyetinin kendisini
cezalandırma endişesi yatmaktadır.78 Ancak bu girişime Kao-ch'ang yerlileri
karşı çıkmış ve 501 yılında Ma lu da öldürülmüştü. Kao-ch'ang halkı bunun
üzerinde

bölgenin

askeri

komutanı

fi.

Ch'u-chia'yi

ülkenin

başına

getirmişti.79

fi. ailesinin kökeni hakkında farklı görüşler bulunduğu

Ch'u-chia

gibi 80 bu hakimiyetin ne zaman kurulduğu ile ilgili de kesin bilgiler
bulunmamaktadır.8l Ch'u-chia (501-524/525) hükümranlığı döneminde Kuzey
Wei Sülalesi ile yakın ilişki kurmaya çalışmış ve aralarında farklı düzeyde on
dört ziyaret gerçekleşmiştir.82 Ch'u-chia, 508 yılında yine Çin'in iç bölgelerine
göç etme talebinde bulunmuş büyük bir ihtimalle bu talebi karşılanmayınca
Kuzey Wei Sülalesinden korunmak için Çin' den askeri güç istemişti.83 Ancak

76

nun ~

101

iffi~i5,1974:2243;

{~t92J~

97

iffi~f5,1974:3213;

UHn ~

50 j!j

~'l',

{~.»~ 83 iffi~., 1973:1846;

1971:914;

77::E~, {~~92.fIU1f)Mjü,1998:298.

78::E~,{j9j ~92.m-kilt5ittı;» , 1998:303-305; ::E~, {~~92.m-3tJMMI» , 1998:386-388.
79

80

{~.»

,~50,

Ch'u-chia

1971:914;

.ır; ailesinin

Wang Su'ya göre Ch'u-chia
ch'ang'a
81

{Illij.» ,~83,

.ıi ailesi

göç etmiş Çinlilerdendir

Kan-su eyaletinin Chin-ch'eng

(::E~, {~~

.K, 501

83

1998:320).

{~~92.m-kilt5~tM» ,

1998:320-326).

Wang Su'ya göre,

sahanat devri adını kullanmaya

(::E~, {~~ 92.m-i1f5~tM», 1998:326).

{~~92.m-3tJMtM» , 1998:390.

oun ~ 8,1974:207;

{a.» ~

101

Kao-

18).

Batılı, Japon ve Çinli araştırmacılar

yılında hükümdar seçilmiş ve 502 yılında Ch'eng-p'ing

başlamasıyla birlikte bu hakimiyet resmen kurulmuştur

82::E~,

(Lan-chou şehri) bölgesinden

bu ülkenin kuruluş tarihini 465, 496, 497, 498, 499 ve 507

92.m -i1f5~tM» ,

arasında bu konuda ortak bir görüş yoktur (::E~,
Ch'u-chia

(Soğutlar) olduğuna dair görüşler vardır.

(::E~, O~ ~ 92.m-i1f5ittM», 1998:308-3

Wang Su, birçok Çin kaynağına dayanarak

olarak tarihlendirmiştir

1973:1846;

Çinli, Hun ve Orta Asya Hu'larından

iffi~., 1974:2244;

{ain ~

103

~]/!:.,1974:2311.

Kuzey Wei Sülalesi, Ch'u-chia'nin Kao-ch'ang bölgesinde kalmasını uygun
görmüştü. Kao-ch'ang hükümdan Ch'u-chia, 524 ya da 525 yılında ölünce
yerine oğlu Ch'ü Kuang

~7t

geçmişti.84 528 yılında Kuzey Wei Sülalesi, Ch'ü

Kuang'ın Kao-ch'ang krallığını tanımış ve kendisine bir dizi unvan verilmişti.85
Ancak Ch'ü Kuang'ın Kuzey Wei Sülalesine "haraç" göndermesiyle ile ilgili
hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Wang Su'nun tahminine göre, bu dönem Çin'de
iç kargaşalıklar yaşanmaktaydı, dolayısıyla Ch'ü Kuang muhtemelen "haraç"
gönderme fırsatı bulamamıştı. 86 531 yılında hükümdar Ch'ü Kuang ölünce
yerine kardeşi Ch'ü Chien ~~

geçmiş ve Kuzey Wei Sülalesi ile olan bağlılık

87

ilişkilerini devam ettirmişti. 534 yılından itibaren Kuzey Wei Sülalesi, Doğu
Wei Sülalesi (534-550) ve Batı Wei Sülalesi (535-556) olmak üzere ikiye
bölünmüştü. Hükümdar Ch'ü Chien bütün Wei Sülaleleri ile olan ilişkilerini
kesmişti.88 Ancak, aksine Çin' in güneyinde kurulan Liang Sülalesi (502-557) ile

*ıqı

bir ilişki tesis etmiş ve Ta-t'ung

saltanat devrinin (535-545) ortalannda

Liang Sülalesine "haraç" göndermiştir. 89 Yani bu dönemde Kao-ch'ang
Devleti'nde bir politik tercih yapılmış ve Çin'in kuzey bölgesinde yeni kurulan
iki Wei Sülalesi değil, Çin'in güney bölgesindeki Liang Sülalesi tercih
edilmiştir. Kao-ch'ang Devleti büyük bir ihtimalle kuzeydeki devletlerden
kurtulmak için Liang Sülalesini denge unsuru olarak kullanmayı seçmiştir.
Hükümdar Ch'ü Chien, 548 yılında öldükten sonra yerine 549 yılında oğlu Ch'ü
Hsüan-hsi
yılında

~~3

Ch'ü

geçmiş ve Batı Wei Sülalesi onun krallığını tanımıştı.90 550

Hsüan-hsi

ölmüş ve yerine
91

rastlanmayan bir oğlu geçmiştir.

84

Ch'u-chia'nin

adına tarihi belgelerde

555 yılında Ch'ü Pao-mao

~JI~

henüz

babasının

ölüm tarihi konusunda 520, 521, 523, 524, 525, 527, 528 gibi farklı görüşler ileri sürülmüştür.

Wang Su'nun araştırmalarına

göre hükümdar Ch'u-chia, ya 524 ya da 525 tarihinde ölmüştür (Ijt,

<ili ~.it

lil-l\iCjgtAD
, 1998:338).
85

<ıun

86I~,
87

<B.> ~

88Ijt,
89

90
91

~

10

~il:HiHc1974:258; <:ll:;.it>~

<iii~.ltm-l\iCjgtı;>,1998:339;
101

ili ~.,

1974:2245;

<ili ~.It*-3tl!tı;>

<~.> ~

Bu hükümdarın

<Bın ~

tlHilöR"1974:288; <~.> ~

54

iii~.

1973:811.

<Wi.lt>~

79

iii ~.,

1975:1983.

1971: 915.

adı hiçbir Çin kaynağında

saltanat adı kullanması

11

,1998:395.

,1998:397.

54 iii ~ilI973:811;

<~.>~ 50 ili ~.,

5 ~jlHiHc, 1974:163

<jIj~.ltm-3tı!jO

Ijt,

nedeniyle

geçmemektedir.

hükümdar

saltanat adından sonra kaynaklarda He-p'ing~.ijZ
hükümdar Ch'ü Hsüan-hsi'den

Kao-ch'ang

Ch'ü Hsüan-hsi'nin

hükümdarlarının

kullandığı

Yong-p'ing

(551-554) saltanat adının kullanılması,

hepsinin tek bir
;if<.ijZ (549-550)
araştırmacıların

sonra bir hükümdar daha olduğu kanaatine varmalarına neden olmuştur (Ijt,

<ili ~.ltm-l\iCjgtı;>, 1998:341-342).

Ancak Kao-ch'ang

tıpkı Ch'ü Hsüan-hsi gibi iki sahanat adı kullanmıştır.

hükümdarı Ch'ü Chia ile Ch'ü Po-ya

.1sft

da

yerine geçmiş ve 559 yılında ve Pao-ting saltanat devrinin (561-565) başında
yani 561 yılında Kuzey Chou Sülalesine (557-581) "haraç" göndermiş ve
kendisine unvan verilmişti.92 Ancak hükümdar Ch'ü Pao-mao, aynı zamanda
Gök Türk Kağan'ın kızı ile evlenerek bağlılık ilişkilerini sürdürmüştü.93 561
yılında Ch'ü Kan-ku ~~~,

babasının 560 yılında ölmesiyle tahta geçmişti.

Çin kaynaklarında
Kao-ch'ang
hükümdan
Ch'ü Kan-ku'nun
adı hiç
geçmemekte olup sadece bazı Çince Turfan metinlerinde geçmektedir.94 Son iki
hükümdar döneminde Kao-ch'ang Devleti'nin Çin' deki devletlerle hiçbir
ilişkisi olmamış, aksine Gök Türklerle yoğun temas içine girmişti.95
602 yılında Ch'ü Po-ya ~1Bft babasının yerine geçerek Kao-ch'ang
hükümdan olmuştu. Ch'ü Po-ya, Gök Türklerle iyi ilişkilerini sürdürürken aynı
zamanda Çin'de kurulan Sui Sülalesi ile ilişkisini geliştirmişti. 607 yılının
dördüncü ayından önce P'ei-chü'nün

m ~,

Yang-ti

~~

tavsiyesiyle Sui Sülalesi İmparatoru

Orta Asya ile ilgilenmeye

karar vermiştir.

96

Bunun hemen

akabinde, aynı yılın altıncı ayının yirmi ikinci gününde Kao-ch'ang Devleti Sui
Sülalesine hediye yollamıştır. 97 Böylece Ch'ü Kan-ku (561-601) tahta
geçişinden yaklaşık yanm asır sonra ilk defa Çin' deki siyasi güce elçi

92

<~.> ~

50 ~ ~.,

<~~j:m-3Hu.iiD
93

Çin kaynaklarına

1971:915;

<;j~j:>~

97 ~ ~.,

::E.,

1974:3214. Verilen unvanlar için bakınız

,1998:405.

göre, Ch'ü Pao-mao'nın

torunu olan Ch'ü Po-ya

Ilfa.

(602-613, 620-623)

"büyük

annesi" ile evlenmişti ki bu kişi Gök Türk Kağanın kızıydı. Ch'ü Po-ya tahta geçince Gök Türkler onu büyük
annesiyle evlenmeye

zodamıştı

(

<;j~j:>si! 97 ı.i ~.,

1974: 3215;

<P'i.>

si! 83 ı.i ~.,

1973: 1847).

Wang Su'nun araştırmasına göre, Ch'ü Pao-mao ile evlenen Gök Türk Kağanın kızı, Ch'ü Pao-mao'nun
ölümünden sonra yerine geçen oğlu Ch'ü Kan-ku ile de evlenmişti. Doğalolarak Gök Türk geleneğinin gereği

(::E., <iii~j:m-i1f~jü , 1998:360).

Ch'ü Po-ya da büyük annesi ile evlenmiş olacaktı
evlilik geleneğine
evlenebilir

(

göre, babası ve ağabeyi öldükten

<P'i.>

si!

84

~JJlXii,

1973:1864).

sonra oğlu üveyannesi
Bu durumda

Kao-ch'ang

Gök Türklerin

ile, kardeşi
hükümdarı

ise yengesiyle
Ch'ü Po-ya'nın

evlendiği büyük annesi, onun üvey büyük annesi olacaktır.

94::E., <~ ~ j:m-i1f~tM>, 1998:343.
95

..Ili~, "~~Ila;::EwıMHl~~",<i1!i~j:Jt!ı::ıt4ı'lJ.~>

Tao-p'an

~!j!iJ,Chou

Sülalesinin Pao-ting saltanat

batıya doğru yola çıkmıştı ve Kao-ch'ang

Devleti'ne

, ;j~J.ii:::ıt4ı'lJ:±:Jl&*±,
1990:146-153.

*~devrinde

(561-565) Budizm'in

Uljljiftlil> si!

50, sayfa 517a.
96

97

<M.>
<P'i.>

Si!67~~.,

1973: 1580;

si! 3 ti~iUc.t,1973:70.

gerçeğini bulmak için

ulaşmıştı. Rahibi Tao-p'an, Kao-ch'ang

Türklere bağlı bir küçük ülke olduğunu ifade etmektedir. Bakınız

::E~,O'lllj:.-~ımtM>,

1998:412.

Budist rahibi

Devleti'nin

Gök

12 Ji!j!ljil, Tripitaka, cilt

göndermişti.98 Bu ikili ilişkinin tesisinde siyasi ve ekonomik çıkarlann yanı sıra
güvenlik endişeleri de önemli bir rol oynamaktaydı. Sui Sülalesi açısından nasıl
ki kuzeyden gelebilecek Gök Türk tehdidini kaldırmak büyük bir öneme sahipse,
Kao-ch'ang Devleti açısından da Gök Türkleri dengelemek ve bağımsız olma
gayreti bu ilişkide büyük bir öneme haizdi. 608 ve 609 yılında Kao-ch'ang
Devleti Sui Sülalesine tekrar hediye göndermişti. Bu iki devletin ilişkisinde en
önemli gelişme ise 609-610 yılında Kao-ch'ang hükümdarı Ch'ü Po-ya ile oğlu
Ch'ü Wen-t'ai'nin

~3t~

birlikte Sui Sülalesini ziyaret etmesidir. 609 yılının

altıncı ayında Kao-ch'ang ve Yi-wu (Ertürk) dahilOrta

Asya'nın 27 ülkesinin

~*

liderleri ve devlet erkanı Sui Sülalesini ziyaret etmiş ve imparator Yang-ti
tarafından görkemli bir törenle karşılanmıştı. 99 Orta Asya' dan gelen heyet
mensupları Çin' de bir dizi eğlence ve festivale iştirak etmişlerdi. 100 Nitekim Sui
Sülalesi, söz konusu heyeti etkileyerek Gök Türklere karşı büyük başarılar elde
etmişti. Kao-ch'ang hükümdarı Ch'ü Po-ya 610 yılının ikinci ayında oğlu Ch'ü
Wen-t'ai'yi Sui Sülalesine bırakarak (rehine vermek) geri dönmüştü. 101 611
yılının beşinci ayının dördüncü gününden ve 612 yılının on birinci ayının ikinci
gününe kadar Kao-ch'ang hükümdarı Ch'ü Po-ya, Batı Gök Türk'ün Ch'u-Iou

J1UI1iJ5f

Kağanı'nı

da yanına alarak Sui Sülalesini tekrar ziyaret etmişti.

102

Çin'e ulaşan Ch'ü Po-ya ile Ch'u-Iou Kağan, 612 yılının üçüncü ayından
yedinci

ayına

kadar

Sui Sülalesinin

Kore'ye

~ ~

düzenlediği

sefere

katılmıştı. 103 Bu sefer, Sui Sülalesinin mağlubiyetiyle sona ermiş ve Ch'u-Iuo
Kağan da bu savaşta yararlanmıştır. Sui Sülalesi İmparatoru, Ch'ü Po-ya'ya

98

Wang Su'ya göre, 561-601 yıllan

arasında Kao-ch'ang

hükümdan

olan Ch'ü Kan-ku,

kontrolü altında olduğu için Çin hakimiyeti ile olan ilişkilerini devam ettirememiştir

Gök Türklerin

(:E~, {iii ~~m-tilt)tt

t;» , 1998:359.).
99

100

101

oun ~ 67 ~~f5,

1973: 1581;

oun ~ 67 ~~15, 1973: 1580;

Oi)ttlMIO ~

181, 1956:5645;

{Jf;fI'lMIO ~

181,1956:5645.

o~.» ~ 15 il_r:, 1973:379.

::E~,{ili ~~m-jtJMt;», 1998:416.

102
610 yılında Sui Sü1alesi İmparatoru Yang-ti avlanmak üzere Batı Gök Türk Ch'u-Iuo Kağan'ı Çin'e davet
etmişti. Ancak Batı Gök Türk topluluğu Kağan'ın Çin'e gitmesini istememektedir. Ch'u-Iuo Kağan, Çin
elçisine teşekkürünü bildirerek geri göndermişti. Ancak Sui Sülalesi İmparatoru buna çok kızmıştı.

İmparator'un

Batı bölgesi danışmanı Pei Chü'nün

~~

Ch'u-Iuo

AIK.

Kağan ile She-kui

MII

Kağan'ın

arasını bozma siyaseti neticesinde, She-kui Kağan, Ch'u-Iuo Kağan'a saldırmış ve Ch'u-Iuo Kağan yenilerek
birkaç bin atlı askerle doğuya doğru kaçmıştır. Ch 'u-Iuo kaçarken yolda yine talana uğramış ve yine kaçarak
Kao-ch'ang'ın

doğusundaki

bu gelişmeleri

Sui Sü1alesi imparatoruna

Hsiang'ın
Kağan'ı

(Ô]ft

Shih-Iuo-man Dağı'na

Çin'e gelmesini sağlamasını

da Çin'e

getirmesini

birlikte Sui Süıalesine gelmişti (
103

{ııl!i.» ~

istemişti.

,*.5*ı..Lı

sığınmıştır. Kao-ch'ang

iletmiş ve Sui Sülalesi de ondan Ch'u-Iuo
istemişti. Çin'e gelen Hsiang'dan

Böylece

Ch'u-Iuo

Kağan Kao-ch'ang

hükümdan Ch'ü Po-ya
Kağan'ın

hükümdan

<m.~~ 84 IDl~~.,1973:1877).

83 jij~1I, 1973:1847;

{}t)ttJMIU ~

181

j;JV\'4'.=:JL

Çinli annesi

Sui Sülalesi, oğlu Ch'u-Iuo

1956:5658.

Ch'ü Po-ya ile

dolayı unvan vermiş ve 6 i2 yılının on birinci ayında

başarılı hizmetinden

ile evlendirmiştirlO4•

imparatorun ailesinden olan Prenses Hua-jong .~~~

Sui Sülalesinin yakın ilgisinin nedeni, batıya giden yolun stratejik noktasında
bulunan Kao-ch'ang'ı
kendi kontrolü altına almak istemesiydi. 105 Ancak
hükümdar Ch'ü Po-ya, Batı Gök Türk Devleti ile olan ilişkilerini de sürdürmeye
devam etmişti.106 Takriben bu dönemde Kao-ch'ang hükümdarı Ch'ü Po-ya ile
oğlu Ch'ü Wen-t'ai

~~~

ülkesine dönmüştü.

lO?

Ch'ü Po-ya, Çin' deki hayatında Çinlilerin kıyafet ve yaşam tarzlarından
etkilenmiş olmalı ki, ülkesine döndükten sonra kıyafet reformu yapmaya
çalışmıştı. Sui Sülalesi imparatoru bu haberi duyunca kendisini destekleyici bir
ferman yayımlayarak kıyafetin yapılışı ile ilgili örnekleri de göndermiştİ. Ancak
bu kıyafet reformu başarısız olmuştu. Başarısızlığın nedeni ise Ch'ü Po-ya' nın
uzun

süredir

T'ieh-Ielere

•• ~

bağlı

olması

ve T'ieh-Ielerin

olumsuz

108

tepkisinden korkmasıdır.

614-619 yılları arasında hükümdar Ch'ü Po-ya'nın hiçbir faaliyeti
gözükmemektedir. Araştırmacılar bu tarihlerde Kao-ch'ang Devleti'nde bir
siyasi darbe olduğunu tespit etmiş ve Ch'ü Po-ya' nın iktidardan uzaklaştırılarak
sürgüne gönderildiğini ortaya koymuşlardır.109 Wu Chen'in ~.

araştırmasına

göre, iktidarı kaybeden Ch'ü Po-ya, ailesiyle Batı Gök Türklere kaçmıştı. 619
yılında Batı Gök Türklerin desteğiyle general Chang Hsiong ~

m,

Kao-

ch'ang'ı ele geçirmiş ve hükümdar Ch'ü Po-ya'yı yeniden iktidara getirmişti.llo
Darbecilerin bastırılması sırasında hükümdar Ch'ü Po-ya' nın oğlu Ch'ü Went'ai'nin

104

~ ~ ~

<11l;'.>
~4J:i*jC,

Li Chi-fu

büyük katkısı olmuştu.

Ch'ü Po-ya'nın

Şad

kim olduğu

1974:3215;

kızı, Batı Gök Türk Yabgu Kağan'ın (617-628) oğlu olan Tuharistan'dan

sorumlu Tradu

*iSli, <~1ll~ı'f\1I*>, ~

I05:E~, <i!i~.ltfıl-~)it.>
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Ancak darbecinin

<:I~~J~97~~iI,

1973:83;

<Ilfif.> ~83~ıH',

III

lle.1l~ile evlenmişti.

40, 1995:103

1973: 1847;

ı.

,1998:369.

Bakınız

<*~,\~l~=.$;Mi.>
~ 2 , Tripitka,

ci lt 50, sayfa 228a.

ıo7::E~, <jiJj~.ltm-~ım.> ,1998:420.
ıOg

oınn ~ 83 ~

~.,

1973:1848. Ch'ü Po-ya'nın

kıyafet ve yaşam tarzı ile ilgili reformunun

başarısız

olmasının T'ieh-Ielerin baskısına bağlanması pek şüphelidir. Bu durum büyük ihtimaııe Gök Türklerin
baskısından kaynaklanıyordu. Üstelik ahalinin bu tür köklü değişime hazır olup olmadığı da şüphelidir. Ch'ü
Po-ya' nın bu reformu Çin'e özenmesinin ya da Çin'e hoş görünmek istemesinin bir sonucu olabilir.

109::E~, <j!j~.ltm-~)it.> ,1998:347.
110~.,

"fIIlEti!i ~ 1!ilI.It~51-fiE~tt~j'UtttilH~",
1981:41-43.

III::E~, <ili~.ltm-~5it.> , 1998:390-394.

hakkında farklı görüşler mevcuttur. Bu görüşlere göre darbeciler Kao-ch'ang
hükümdar ailesi dışındaki önemli yetkili kişiler, Kao-ch'ang hükümdar
ailesinden kimseler ve Hükümdar Ch'ü Po-ya'ya karşı çıkan Çin yanlısı
kimselerdir.112 Ch'ü Po-ya tekrar iktidara geldikten sonra, 620 yılının üçüncü
ayının onuncu gününde 618 yılında kurulan T'ang Sülalesine ilk defa "haraç"
göndermişti.ll3 Bu tarihten sonra kaynaklarda Ch'ü Po-ya' nın siyasi faaliyetleri
pek gözükmemekte, fakat daha çok henüz hükümdar olmayan Prens Ch'ü Wen-

~3t~

t'ai'nin

devlet işleriyle meşgulolduğu

görünmektedir.

Hükümdar Ch'ü Po-ya, 623 yılında ölünce yerine oğlu Ch'ü Wen-t'ai
624 yılında Kao-ch'ang hükümdarı olmuştu. Ch'ü Wen-t'ai, babasının ölüm
haberini T'ang Sülalesine bildirmek için 623 yılında elçi göndermiş ve T'ang
Sülalesi bu haberi aynı yılın dokuzuncu ayının 22-23. gününde almıştı. i 14 624
yılının altıncı ayında Kao-ch'ang
köpeğini hediye etmişti.

116

627

Devleti T'ang

m~

Sülalesine Fu-lin

yılının üçüncü ayında Ch'ü Wen-t'ai,

Sülalesinin yeni imparatorunun tahta çıkmasını kutlamak için "tilki kürkü"

115

T'ang

w.~

hediye etmişti. 117 629 yılının ikinci ayında Ch'ü Wen-t'ai, T'ang Sülalesine
tekrar elçi göndermişti. 118 Aynı yılın on birinci ayının dokuzuncu gününde bir
elçi daha gönderdi.119 630 yılının on ikinci ayının yirmi dördüncü gününden 631
yılının birinci ayının on dördüncü gününe kadar Kao-ch'ang hükümdarı Ch'ü
Wen-t'ai, eşi ile birlikte T'ang Sülalesini ziyaret etmişti.ııo 630 yılında T'ang
Sülalesi, Gök Türk Devleti 'ni yok ettikten sonra Orta Asya'ya yönlenme planını
oluşturmakta ve bölgeyi işgal etmenin siyasi ortamını hazırlamaktaydı. Kaoch'ang hükümdar Ch'ü Wen-t'ai'nin T'ang Sülalesini ziyaret ederken birçok
Orta Asya ülkesinin liderleri ve devlet erkiinı da T'ang Sülalesini ziyaret
etmekteydi. T'ang Sülalesi henüz savaştan yeni çıkmış ve ağır külfetlerle karşı
karşıya kalmış olmasına rağmen, Orta Asya'dan gelenleri görkemli bir tören
düzenleyerek karşılamış ve bu şekilde kendisinin kudretli bir ülke olduğunu

112::E~,

ın
114
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«~~.le.m-lIf5it.}, 1998:380.
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«.5itlmın ~

1975:10.

ı90, 1956: 5972.

T'ang Sülalesi döneminde

Fu-lin

M:li,

genellikle Bizans Devletini göstermektedir.

Çince

Fu-lin, Rum,

From, ya da Türkçe Purm adlarından gelmektedir. ilgili araştırmalar için bakınız: Paul Pelliot, "Sur l'original
de nom fou-lin", Journal Asiatique, ser. i i, vol 3 (1914), pp. 497-500.
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970
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1975: 41;
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193, 1956: 6086.

göstermeye çalışmıştı. 121 632 yılının yedinci ayında Kao-ch'ang hükümdarı
Ch'ü Wen-t'ai ve Batı Gök Türk Yabgu Kağan, 630 yılında T'ang Sülalesinin
himayesi altına girmiş olan Yi-wu (Ertürk) ülkesine saldırdı. Bunun üzerine
T'ang Sülalesi imparatoru T'ai-tsung, mektup göndererek Ch'ü Wen-t'ai'yi
uyarmıştı. Ch'ü Wen-t'ai ise 633 yılının yedinci ayında askeri komutanı Ch'ü
Yong'u ii. T'ang Sülalesine göndererek özür diledi.l22 634 yılının sonunda
Kao-ch'ang
Devleti "haraç"
yollamak
üzere T'ang
Sülalesine
elçi
göndermişti.123 En son 639 yılında Kao-ch'ang Devleti tekrar T'ang Sülalesine
elçi göndermişti.124 Ancak T'ang Sülalesi imparatoru T'ai-tsung, 634-639 yılları
arasında "haraç" göndermeyen Kao-ch'ang'ı, vassal bir ülkenin görevlerini
yerine getiremediğini iddia ederek ve pek çok Orta Asya ülkesi elçilerinin
T'ang Sülalesini ziyaret ettiği sırada sadece Ch'ü Wen-t'ai'nin gelmediğini
ifade ederek Kao-ch'ang'a gönderdiği elçisi vasıtasıyla tehdit etmişti. T'ang
Sülalesi imparatoru T'ai-tsung, Kao-ch'ang hükümdarının diğer vassal ülkeler
gibi görevlerini yerine getirmediği takdirde gelecek sene (640) saldırıya
uğrayacağını ı25 ve bu nedenle Kao-ch' ang hükümdarının bu konuyu iyi
düşünmesi gerektiğini belirtmişti.126 Yine bu yılda Ch'ü Wen-t' ai, Batı Gök
Türklerle birlikte Yen-ch' i

~'tf Devleti'ne saldırı düzenlemiş ve bu ülkeyi

talan etmişti. T'ang Sülalesi imparatoru T'ai-tsung adam göndererek Ch'ü Went'ai'nin kendi suçunu kabul etmesini istemişti.12? Aynı zamanda Ch'ü Went'ai'yi T'ang Sülalesi sarayına çağırmıştı. Ancak Ch'ü Wen-t'ai kendisinin hasta
olduğunu söyleyerek bu çağrıyı reddetmişti.128 Kao-ch'ang Devleti ile T'ang
Sülalesi arasında karşılıklı yoğun elçiler gidip geliyorsa da, 129ikili ilişkiler
gergin bir döneme girmişti. Zira T'ang Sülalesi imparatoru T'ai-tsung, Kaoch'ang Devleti'ni ortadan kaldırmaya karar vermişti.

ııı
122

123

124
125

126

127

128

Ot~ım.» ~ 193, 1956: 6086.
<BJi!.» ~ 198 ~ ~ .• , 1975:5294.
~*>jf"Fj{IIJ\~, 1975:44.
<BJi!.» ~*ff<r:j{II+=~, 1975:51.
<BJi!.» ~ 198 ili~ .• , 1975:5295.
OliJi!.» ~ 221 ..t~ı::ı., 1975:6221.

<Bm.»

Oi~ıma»~ 195, 1956:6146.
<BJi!.» ~ 198 jIj~",
<~ı::ı~fI(-~JMjD

129~J~,

1975:5295.
,1998:430-431.

Hükümdar
Şeceresi
i

ang u nun
Hükümdar
Adı
Ch'ü Chia

azır a ığı ao-c
Hükümdar
ile ilişkisi

ang ü üm ar ar eceresı
Saltanat Devrinin
Tahtta Oturma
Tarihleri
Adları
502-509
?
*SJL Ch'eng-p'ing
510-525 ?
Yi-hsi

JI&
2

Taht
Yılı
24

Iı~

Ch'üKuang

tt. Kan-lu

526-530?

Kardeş

~~

53 i-548

Baba-oğul

71<SJl Yong-p'ing

549-550

~SJL He-p'ing

551-554

~~

Chian-ch'ang

555-560

g~

Yen-ch'ang

561-601

g~

Yen-he

602-613

.~

Yi-he

614-619

Baba-oğul

JlJ't
2

Ch'ü Chien

3

Ch'ü Hsüan-hsi

JI~

5

Chang-he

18
2

JI~~
4

Ch'ü ??

Baba-oğul

4

Jloo
5

Ch'ü Pao-mao

Baba-oğul

6

JI.~
6

Ch'üKan-ku

Baba-oğul

41

JlfZ~
7

Ch'üPo-ya

Baba-oğul

12

JlfsW
Fetret Devri
7
8

?

?

Ch'üPo-ya

İJ'tCh'ung-

JlfsW

kuang

Ch'ü Wen-t'ai

Baba-oğul

6

620-623
4
624-640

gW Yen-shou

17

Jl3t.
9

Ch'ü Chih-sheng

Baba-oğul

640

JI~ım
Kao-ch'ang
Ch'ü

Devleti'nin YıkılıŞı

Wen-t'ai

11)(. ~

iktidarının

(624-640)

başlangıç

döneminde,

doğuda Çin tarihinin en kudretli devleti T'ang Sülalesi, batısında en güçlü
Yabgu Kağan'ın yönettiği Batı Gök Türk Devleti, kuzeyinde ise son parlak
dönemini yaşamakta olan Doğu Gök Türk Devleti bulunmaktaydı.
Kao-ch'ang
Devleti kendi bölgesinde büyük güç olmasına rağmen,13l hükümdar Ch'ü Wen-

130:E~, <iliı::l.ll2.m-iC5ittM> ,1998:358.
131

Kao-ch'ang

Devleti'nin

li ve kuzey-güneyi

yayıldığı alan Chou Sülalesi (557-581) döneminden önce doğu-batı ekseninde 200

ise 300 li uzunluğundaydı

«:Jt.ll2.>

~

97

iiiı::l1'l,

1974:3212).

Bu dönemden

sonra

t'ai, söz konusu üç büyük gücün arasında bir denge politikası izlemeye mecbur
kalmıştı. Ancak T'ang Sülalesinin stratejik girişiminin sonucunda Doğu Gök
Türkler 630 yılında yıkılmış ve 628 yılında Yabgu Kağan'ın ölümüyle Batı Gök
Türkler'de iç siyasi çekişmelerin başlamasıyla bu üç önemli gücün oluşturduğu
üçgen dengesinin iki ayağı çökmüştür. Doğu Gök Türk Devleti yıkıldıktan
sonra, T'ang Sülalesi Gök Türklerin bütün boylarını T'ang Sülalesinin kontrol
ettiği kuzey bölgesinde ayrı ayrı yerlere yerleştirmişti. Bu uygulamadan sonra
T'ang Sülalesi Orta Asya'ya girmeye başlamıştır. Nihayet 640 yılında Kaoch'ang Devletini yok etmiş ve 661 yılında T'ang Sülalesi Orta Asya bölgesine
hakim olmuştur.
Ch'ü Wen-t'ai'nin iktidar sürecinde T'ang Sülalesi ile on defa temasta
bulunmuş ve sekiz defa elçi göndermiş, bir defa bizzat kendisi T' ang Sülalesini
ziyaret etmiş ve bir defa da genç çocukları eğitim görmeleri için T'ang
Sülalesine göndermiştir. Ancak Ch'ü Wen-t'ai'nin T'ang Sülalesi politikası
daha çok inişli-çıkışlı bir seyir takip etmiştir. Örneğin yılda bir "haraç"
göndermesi gerekirken 631-632' de iki yıl içinde ve 635-638' de dört yıl içinde
hiç elçi göndermemiştir. 132 Bu da ikili ilişkilerinin normalolmadığını
göstermektedir.
Shimazaki Akira'ya ~ _ ~ göre T'ang Sülalesinin Kao-ch'ang
Devleti'ni yok etmesinin siyasi arka planı şöyledir: Kao-ch'ang hükümdarı
Ch'ü Wen-t'ai ile Batı Gök Türk Yi-p'i Tuo-lu z:ıııtl:Dıfl~ Kağan (yani Yü-ku
Şad
~:H~) iş birliği içindeydi ve T' ang Sülalesinin desteklediği Batı Gök
Türk Hsi-li-shih ~ ~U ~ Kağan ve Yen-ch'i ~ =M (Karaşehir) ülkesiyle
düşmandı.
T'ang Sülalesinin Kao-ch'ang'a saldırısını tetikleyen olay ise
şöyledir: Kao-ch'ang Devleti'nin Çin'e giden Soğut tüccarlarının yolunu
kesmesi, Kao-ch'ang'ın Yi-wu'ya (Ertürk) saldırmaya teşebbüs etmesi ve Yench'i ~ 11 ülkesini talan etmesi T'ang Sülalesinin hoşnutsuzluğuna sebep
olmuştur.l33 Wang Huan'a göre Kao-ch'ang Devleti'nin, T'ang Sülalesi için bir
dosttan, düşmana dönüşmesi sürecinde, ı. Kao-ch'ang hükümdarı Ch'ü Went'ai'nin doğu-batı ticaret yolunu kontrol altına alması; 2. Kao-ch'ang

m:

doğu-batı ekseninde

300 li ve kuzey-güneyi

ise 500 li genişlemişti

T'ang Sülalesi (618-906) döneminde 500 li genişleyerek
.,

1975:6220).

güney-kuzey
Kao-ch'ang

«ILI!i.» ~

800 li uzunluğa uzamıştı (

83

iiili!l.,

1973:1846).

<ifJi!t.» ~

22 ...ti~ii!l

Diğer T'ang Sülalesi dönemine ait belgelere göre, bu ülkenin doğu-batı uzunluğu

genişliği 486 li idi (~jFj!im,
Devleti'nin

<jt~I!~IIl;,U
~ 40,

doğusu Kumul'a, batısı ise Karaşehir'e

132.:E~, <i!iIi!l~m-~)ittı;», 1998:398.
33.:E~, <jijli!l~m-~)ittı;»,1998:395.

1995:1031).

kadar ulaşmıştır.

Dolayısıyla

895 li,

VıI. yüzyılda

Devleti'nin, T'ang Sülalesinin saldınsına karşı stratejik savunma avantajına
güvenmesi; 3. Ch'ü Wen-t'ai, Batı Gök Türk Yi-p'i Tuo-Iu Z:IB1tıııb~Kağan ile
iş birliği yaparak küstah bir tavır sergilernesi gibi sebepler etkili olmuştur.134 Li
Fang *1.i da benzer görüşleri öne sürmektedir: ı. Kao-ch'ang hükümdarı Ch'ü
Wen-t'ai, Batı Gök Türk Yi-p'i Tuo-Iu Kağan ile iş birliği yaparak karşılıklı
ilişki içindeydi; 2. Kao-ch'ang hükümdarı Ch'ü Wen-t'ai, kendisinin stratejik
savunma üstünlüğüne fazla güvenmekteydi; 3. Ch'ü Wen-t'ai, T'ang Sülalesinin
gücünü doğru hesaplayamamaktaydı.135 Bu görüşler, T'ang Sülalesi İmparatoru
T'ai-tsung'un
Kao-ch'ang hükümdarına karşı savaş ilan ettiği fermana
dayandınlmaktadır.136 Diğer bir önemli sebep ise, Kao-ch'ang hükümdarı Ch'ü
Wen-t'ai'nin, ülkesini T'ang Sülalesi ile eşit statüye getirme gayretleridir. 137
Wang Su da Kao-ch'ang Devleti ile T'ang Sülalesi arasındaki gergin ilişkilerin
sebepleri olarak şunları sıralamaktadır:
ı. Kao-ch'ang Devleti, T'ang
Sülalesinin yurt dışına kaçan ÇinIileri iade etmemekte ısrar etmesi. 2. Orta
Asya'dan Çin'e giden tüccar ve elçileri alıkoyması. 3. T'ang Sülalesinin
himayesi altındaki Yi-wu'ya (Ertürk) yönelik saldın planları yapması. 4. Yench'i (Karaşehir) Devleti'ni talan etmesi. Kao-ch'ang hükümdarı Ch'ü Went'ai'nin T'ang Sülalesine karşı koymasının bazı önemli nedenleri vardır: ı. Ch'ü
Wen-t'ai'nin düşüncesine göre, Kao-ch'ang Devleti bağımsız bir ülkedir ve
T'ang Sülalesine bağlı olmadan hakimiyetini sürdürebilme hakkı vardır; 2. Ch'ü
Wen-t'ai'ye göre, T'ang Sülalesi, Sui Sülalesi kadar kudretli olmadığı gibi uzak
bölgelere sefer yapabilecek kapasiteye de sahip değildir; 3. T'ang Sülalesi
birçok coğrafi engelleri aşarak Kao-ch'ang Devleti'ni zapt edemez; 4. Ch'ü
Wen-t'ai, Batı Gök Türklerle olan ittifak ilişkilerine fazlasıyla güvenmektedir.
Yani Ch'ü Wen-t'ai
Kao-ch'ang Devleti'nin, T'ang Sülalesine karşı
138
koyabileceği kanaatindeydi.
T'ang Sülalesinin Kao-ch'ang Devleti'ne saldırmasının çeşitli nedenleri
olmasına rağmen, T'ang Sülalesinin Orta Asya'ya hakim olma stratejisi ve bu
stratejisini engelleyen Kao-ch'ang Devleti'nin ortadan kaldınlması bunların
başta geleniydi.
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639 yılının on ikinci ayında T'ang Sülalesi İmparatoru T'ai-tsung, bir
fermanla Kao-ch'ang'a karşı savaş açılmasına karar vermiştir. 139 Baş komutan
Hou Chün-chi'nin

~ ~.

önderliğinde,

üç komutanlıktan

oluşan T'ang

Sülalesi ordusu muazzam bir güçle Kao-ch'ang'a
saldırmıştır. 140 Saldırı
başlamadan hemen önce Kao-ch'ang Hükümdan Ch'ü Wen-t'ai hastalanarak
ölmüştür, oğlu Ch'ü Chih-sheng .~.

yerine geçmiştir. T'ang Sülalesi ordusu,

başkentine saldırırken Hükümdar Ch'ü Chih-sheng teslim olmuştur. Ardından
Çin ordusu ülkenin yirmi iki şehrini de zapt etmiş ve 640 yılının sekizinci
ayında Kao-ch'ang Devleti yıkılmıştır. 141. Kao-ch'ang Devleti düştüğünde
ülkede 8046 aile, 37.738 kişi bulunduğu yazılmaktadır.142 T'ang Sülalesi, Kaoch'ang Devleti'nin adını Hsi-chou olarak değiştirip siyasi idare altına almış ve
vilayet ile nahiye sistemini uygulamıştır. 143
751 yılında meydana gelen Talas Savaşı'ndan sonra, T'ang Sülalesinin
bölgedeki siyasi ve ekonomik etkisi zayıflamaya başlamıştır. An Lu-shan ve
Shih Ssu-ming İsyanı (755-762) sonrası T'ang Sülalesi Orta Asya bölgesindeki

139
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Fermanın ilan tarihi Çin kaynaklarında

kaynaklara göre aynı yılın on ikinci ayının dördüncü günü (x$)
6150), bazı kaynaklara göre ise dokuzuncu gününde

(TB:) (

(

farklı kaydedilmektedir.
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1ıı 3

195

**""F,

Bazı
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1975:50)

ferman ilan

etmiş. On ikinci ayının 4. günü ferman ilan günü ve 9. günü ise ordunun sefere çıkış günü olabilir.
140 T'ang Sülalesi ordusunun sayısı hakkında
140 bin, 150 bin, 300 bin ve 400 bin gibi rakamlar verilmektedir.
140 bin sayısı az, 400 bin ise oldukça fazladır. Fakat hangi rakamın doğru olduğu bilinmemektedir. Bu
konuda bakınız
141

Kao-ch'ang

ın

::EJl,

{jij

~.ıem-~~jn , 1998:427-428.

Devleti'nin

1ıı 195, 1956:6155)

yıkılış tarihi hakkında farklı kayıtlar vardır: Tzu ehih T'ung ehien (

ile Yeni T'ang Sülalesi Tarihi (

U1ir.ı:.>

1ıı 2

yılın sekizinci ayının 8. günü (~Ö) olduğu yazılır iken, T'ang Hui-yao

( o'J1fUn

(~8)

(

1ıı 95

{Br.ı:.>

i!i !!!!Iii,
1ıı 3

142

*

{r.ı: ıD

adlı eserde aynı

aynı yılın sekizinci ayının 10. günü

1936:1701) , Eski T'ang Süliilesi Tarihi ise aynı yılın sekizinci ayının 28. günü

**""F,

ayının 8. günü doğru olabilir

**N.i3, 1975:40)

üt5itlM

(3:~,

1975:51) olarak kaydetmektedir.
{jij ~.ıefl-~5itjj>

Wang Su'ya göre, aynı yılın sekizinci

,1998:435).

1ıı 95 jIj ~ •• , i936: i702. Çin kaynaklarında

bölge nüfusu hakkında

çelişkili

bilgiler

verilmektedir, bu nedenle bazı araştırmacılar, kaynakların verdiği nüfusa dair rakamların sadece T'ang
SÜıalesi ordusuna teslim olanlann sayısı olduğunu ileri sürerek, asıl nüfusun 40 bin ila 50 bin arasında olması
gerektiği kanaatindedir

(5RIIIU/j,

2003:18); Bazı araştırmacılar

aile ve 50-60 bin nüfusu olduğunu belirtmektedir.
A cl

~#;I",

1992:129. Bazı araştırmacılar,

Bu konuda bakınız

T'ang

143

{Bfi!.>

1031A;

(e*ilD

Ufr.ı:.>

:lt!ııxA Cl~~~~>,

1ıı 221A, 1975:6220;

1ıı 95 i!i~",1936:1701-1702;

Kao-ch'ang

Devleti halkının

Bu durumun sebebi ise ekonomik şartların ağırlığı

Bakınız ~.Ei1GliiiI,
<i>ti~ 6-81!t~Il± ••

1ıı 198, 1975:5239;

Devleti düşmeden önce 20 bin

:t.Uı.~, ;$1i'l~,"ili ~3:liiiI~~~.Ej

Sülalesi idaresi altındaki

yaşının eskisine göre 4,79 sene azaldığını belirtmektedir.
ve savaşın yoğunluğudur.

ise Kao-ch'ang

2005:19-24.

{lM!Jl!>1ıı 191 jfııti-t

~am, {jt~Il.II~> , 1ıı 40,

, 1935:1030C-

1995:1031.

kuvvetlerini geri çekmiştir. Bunun neticesinde Kao-ch'ang bölgesi, Tibet,
Uygur ve T'ang Sülalesi arasında bir mücadele alanına dönüşmüştür. 144 840
yılında Orhun Uygur devleti yıkıldıktan sonra bir grup Uygur, Kao-ch'ang
bölgesine taşınmaya başlamıştır. 866 yılında Uygur lideri P'u-ku Chün
Tibet'in bölgedeki hakimiyetine son vererek Hsi-chou
t'ing

:lt Ai (Beş Balık), Lun-t'ai ••

bölgelere
sahip olmuştur.
Uygurlaşmaya başlamıştır.

145

Bu

g§"#ı (Kao-ch'ang), Pei-

(Bugur) ve Ch'ing-tian
tarihten

il~~,

sonra

~ ~

Kao-ch'ang

gibi

bölgesi

Kao-ch'ang adı ilk defa tarih kaynaklarında bir küçük kale olarak
zikredilmişti. ıV. yüzyılından itibaren de bir kaleden şehire dönüşmeye
başlamıştı.

5.§.~3l:~siyasi

450 yılında Hun kökenli Chü-ch'ü An-chou'nun

146

M.

merkezini Kao-ch'ang şehrinde kurmasıyla Kao-ch'ang adı hem ülkenin hem de
başkentin adı olmuştu. Daha sonra, Ch'ü Chia

tarafından kurulan Kao-

ch'ang Devleti (502-640) de başkentini Kao-ch'ang şehrinde tesis etmişti. 640
yılında Kao-ch'ang bölgesi T'ang Sülalesinin bir vilayetine dönüşerek Hsi-chou
adını almış olmasına rağmen zaman zaman Kao-ch'ang şehri bu vilayetin idari
merkezi olmuştu. Uygurların bölgeye yerleşmesi ile Kao-ch'ang şehri Uygur
Devleti'nin başkenti olmuştu. Liao Sülalesi dönemine (907-1121) ait kayıtlarda

~#i @Le

Uygur Devleti Kao-ch'ang Devletil47 ya da He-chou Uygur
148

isimleriyle kaydedilmektedir.
chou Uygur
döneminde
denmektedir.
Huo-chou

144
145

~

olarak bilinmekteydi.

149

Sung Sülalesi

x#I,151 Ha-la Huo-che ~~jX4f,152 Ha-la Huo-chou ~~jx#I,153

ıf7J'<:iE,"IlHiL

<.me> ~

(IDII, lt~*~~~l11.**~~:

OlfJi!.> ~216B,

19, 1975:660;

146::E~,

<~~~m-ilt~ti>

149

Devleti

(960-1279)
Kao-ch'ang
Devleti'ne
Uygur
Devleti
de
Kubilay'ın Yuan Sülalesi döneminde (1271-1368) bölgeye

250,1956:8113.

148

e

Chin Sülalesi döneminde (1115-1234) yine He-

150

&> ~
147

#i @l

Devleti

<iJ!~>,~ 46,

1974:758;

*Tm~~!Lfı§i~g§"Jit~~",
1975:6108;

,1998:101.

O!~>, ~

<i!~>,~ 27,1974:326.

<~~>,~ 3,1975:63.

150

<*~j,~,490,1977:14109.

ısı

<~~>,~, 122, 1976:3000.

70,1974:1164.

olfm.>

~217,

2001:7-20.
1975:6133;

Oi~ım

Ha-la Huo-chou

*,J*J#l156

~*~.#I,154

He-la He-chou

~*,J*#l155

ve He-la He-chou ~

gibi çok farklı Çince isimler verilmiştir. Ming Sülalesi döneminde

(1368-1661)

*

Huo-chou

#i ve Ha-la ~

*~(kara)

denmektedir.

Mançu

157

158

döneminde (1636-191 i) ise Ha-la Huo-chou adı da geçmektedir.

Mançu dönemine ait kayıtlara göre, Karahoca şehri, T'ang Sülalesinin
Chiao-he vilayetinin

~5iiJ~

idari merkezi olan Kao-ch' ang nahiyesi j!j

~!!idi.

Bu şehir terkedilmişti ve halkı başka bir kente taşınmıştı. 159 Yani Kao-ch'ang
Devleti'nin başkenti, T'ang Sülalesinin bölgede tesis ettiği Kao-ch'ang nahiyesi
olup bugünkü Karahoca şehridir.16o Paul Pelliot da bu görüş üzerinde durarak
640 yılında T'ang Sülalesi tarafından zapt edilen Kao-ch'ang Devleti'nin
başkenti olan ve 981 yılında Wang Yen-te'nin ziyaret ettiği Kao-ch'ang şehrinin,
bugünkü Qara-khodjo
(Qara-khodjaJKarahoca)
harabesi olduğunu
ileri
sürmektedir.161 Paul Pelliot, Liao Sü!a!esi Tarihi'nde 913 yılında geçen He-chou
Uygur
chou

*J#I@)M Devleti ile Chin Sü!a!esi Tarihi'nde 1130 yılında geçen He*J#I Devleti'nin aynı olduğunu tespit ederek, 162He_chou adının aslında

Türkçe metinlerde yer alan Qoco (Qoca) adından geldiğini ortaya koymaktadır.
Türkçe metinde yer alan Qoco (Qoca) ise Çince Kao-ch'ang adından
gelmektedir. 163 Aslında Yüan Sülalesi dönemindeki edebiyatçı üu-yang Hsüan
~ ~ ~,

Kao-ch'ang

Uygur Devleti'nin

soylularından

Ch'i ailesinin

~.Et

şeceresini yazarken bu durumu ortaya koymuştu. 164Ancak Paul Pelliot, Kaoch'ang adının daha sonra neden hem khodjo (Qoco/Qoca) hem de Qara-khodjo
(Kara Qoco/Qoca) olarak iki farklı şekilde anıldığı hakkında bilgi vermemiştir.

152

«j[;.§eJ ,~,

153

«j[;~} ,~, 34,1976:755.

154

«.7t.§t:} ,~,

128, 1976:3124.

155

<ji;~}

,~,

13, 1976:280.

156

(jC~>

,~,

157

<aJl~} ,~,

158

159
160
161

162
163

63,1976:1569.

14, ]976:292.
329, 1974:8528.

«mse.m> ,~,

296,1977:10373.

«A.ı~-tı1f*> ,~522,

1986:26117.

nı.m~-~~},~ 522, 1986:26127.
Pelliot, 1912:579.
Pelliot, 1912:579-580.
Pelliot, 1912:580-581.

[Ö4~1\i~,"~

~~a;*.",

<~iI)(~U (GGml5fiJ) ~

II , :a 3 ...t.

Kaşgarlı Mahmud, Kao-ch'ang şehrinin Koco veya Kocu olarak
adlandırıldığına ve aynı zamanda bütün bölgenin adı olduğuna dair bilgiler
vermektedir.165 Burada Qara-Koco gibi bir ifade geçmemektedir. Keza 913 ve
1130 yılına ait Çin kaynaklarında

da sadece "He-chou" ~

#i, yani Khodjo,

Khodja, Qoco ve Qoca olarak geçmektedir. Qara-khodjo (Kara Qoco/Qoca)
adına Monğolların Yüan Sülalesi döneminde (1271-1368) Ha-la Huo-che

,*~J

x~, Ha-la Huo-chou
~J*#i ve He-la

,*~Jx#l, Ha-la Huo-chou ~~J.#I, He-la He-chou ~
He-chou ~~J~#i olarak rastlanmaktadır. Dolayısıyla Khodjo

(Qoco/Qoca) ile Qara-khodjo (Kara Qoco/Qoca) ayrımı Yüan Sülalesi
döneminde gerçekleşmiş olmalıdır. Ming Sülalesi Tarihi'ne göre, Yüan Sülalesi
dönemindeki Hou-chou

x#l

ya da Ha-la Hou-chou,

,*~Jx#l şehri,

10 küsur

li genişliğinde olup burada bulunan ibadethanelerin sayısı hanelerin sayısından
daha fazlaydı. Şehrin doğusunda terkedilmiş bir şehir vardı ve burası Kaoch'ang Devleti'nin başkentiydi.166 Bu verilerin ışığında eski Kao-ch'ang şehri
ya Qoco veyahut da Kara Qoco şehirlerinden birisi ile aynı yerde olmalıdır.
Kao-ch'ang şehri ile Qoco şehrinin aynı yerde bulunduğu kabul edilirse, Kara
Qoco şehri harabeye dönüşmüş olan eski Kao-ch'ang şehrinin (Qoco şehri)
batısında olmalıdır. Bu bağlamda tarihteki Kao-ch'ang şehri bugünkü Karahoca
şehri olmayabilir.

165
166

Atalay, III, 1992:219; Gabin, 1988:281.
{BJI.\!:> ~ 329, *.#1. , 1974:8528.

Chang T'ing-yü ~ft3i,

millilil,

Chao Er-sun

Ming-shih B}j.lE(Ming Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 19 cilt. 1976.
Ch 'ing Shih-kao )1f.lEf!l (Ch'ing Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua

Shu-chu, 48 cilt.

1977.
Ch'en shou ~.,

San Kuo Chih

m~fi,

Fang Hsüan-lin

(Üç Sülale Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 5 dlt. 1959.

tt. (Chin Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, LO cilt. 1974.
~);lil(Sonraki Han Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 12 cilt. 1965.

Chin-Shu

Fen Ye tllll1il, Hou Han-shu
Hsiao Tzu-hsian

:=:1Ii!';

_rlı:,

Nan Ch 'i Shu

m••

(Güney Ch'i Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua

Shu-chü, 3

cilt. 1972.
Hsueh

Chen-chü

UliS lE,

Chiu Wu Tai Shih

iiii {-t.lE

(Eski Beş Sülale Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü,

6 cilt. 1976.
K'e Shou-min, Hsin Yüan-Shih Wfj[;.lE (Yeni Yüan Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü. 1976.

*Ef.,

Li Pai-yao

Pei Ch 'i Shu :Jt;!!f§ (Kuzey Ch'i Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua

Shu-chü, 2 ci lt.

1972.
Li Yan shou
Li Yan shou

*~.,
*~.,

Lin-Hu Te-fen
Lin-Hu Te-fen

Pei-shih

Nan-shih

:Jt.lE (Kuzey

m.lE

Sülaleler Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 10 cilt. 1974.

(Güney Sülaleler Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 1956.

1ı~IH!3l,
Chou-shu ~§ (Chou Sülalesi
1ın~3l, Liang-shu ~ii (Liang Süldesi

Liu Hsün IIJIIljj, Chiu T'ang-shu

llJi!.

Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 3. Cilt. 1971.
Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 3 cilt. 1973.

(Eski T'ang Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua

Shu-chü,

16 cilt.

1975.
Ou-yang Hsiu

Iiklll~,
Hsin

Wu-tai-shih WfIi {-t.lE (Yeni Beş Sülale Tarihi). Pekin: Chung-hua

Shu-chü, 3

cilt. 1974.
Ou-yang Hsiu

1!ll:1!II~,Hsin

T'ang-shu
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T'ang Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua

Shu-chü, 20

cilt. 1975.
Pan Ku

m~, Han-shu 5.l. (Han

Shen Yüeh

tt~,

Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 12 ci lt. 1962.

Sung-shu *§ (Sung Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 8 cilt. 1974.

Ssu-ma Ch'ien ~,\lj~,

Shih-chi .lE~c Pekin: Chung-hua Shu-chü, LOcilt. 1975.

*JJI, Yuan-shih j[;.lE (Yüan Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 15 cilt. 1976.
ININ, Liao-shih i!!.lE (Liao Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 5 cilt. 1974.
ININ, Chin-shih~.lE (Chin Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 8 cilt. 1975.
ININ, Sung-shih *.LE (Sung Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 40 cilt. 1977.

Sung Lian
Tokto
Tokto
Tokto

Wei Cheng

aıı:, Sui-shu

"'.

(Sui Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 6 cilt. 1973.

a1&, Wei-shu ail (Wei
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Ch 'en-shu ~.

Wei Shou
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Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 8 cilt. 1974.
(Ch' en Sülalesi Tarihi). Pekin: Chung-hua Shu-chü, 10 cİlt. 1972.

A. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, (çev. Mehmet Akalın). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1988.
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3 Vol.,
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580.
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Ssu-ma Kuang i"ij~J't, Tzu Chih T'ung Chien

(Eski Sülalelerin Umumi Tarihi). Pekin: Chung-hua

Shu-chü, 3 cilt, 1956.
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ke Yi-min Hsiao She-hui

~~!I-i1§~1i~1:;1!!,~2,MHılIzım..tıYiJ-1W~~/J\*1*
(Kao-ch'ang

Devleti:5-7. yüzyıl Arasında ipek Yolu Üzerinde Bir Küçük Göçmen Toplumu), Pekin: Chung-kuo
She-hui K'e-hsüeh-yüan

<tı 1I*11i'l'l-~ı±JJl&*1,
2003.
f(J!f*~B~~U(T'ang Sülalesi

Ch'u pan-she

Sung Mıng-ch'iu5RIii!ı>1<, T'ang Ta-chao-ling

Chi

..t)fij:!,~l±J

Fermanlar),

Jl&*1,
1992.
Tripitaka, Junjrô, Takakusu, Tai Shô ShinshU Daizôkyô

*ıUJT~*Jlil~.

Tokyo: Tai shôissaikyô Kankôkai.

*LE -'W kıLJ!flJ 11. 50-51 cilt, 1922-1932.
Tu Tou-ch'eng

ve Chen Ping-lin

Hanedanında

tiM tıl, JI!1:N
~,

ii ıYiJ
~ ~ ~ A ı:ı ~ f4" (Kao-ch'ang
t!!"l;jjz~3:Ii, f(lIfıH?tfPiJfN,ZMlif5etfi

"~~::E
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2006.
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Wang Ch'in-jruo

::E~~,

Wang Huan ::E~,
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(TFYK). Pekin: Chung-hua Shu-chu, 12 cilt. 1994.
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Wang Su ::E~, Kao-ch'ang

Shih-kao:

Chiao-t'ung

Dış ilişkiler Bölümü). Pekin:Wen-wu

Pian

Siyasi Yönetim Bölümü). Pekin:Wen-wu

Chang-Hsiong

T'ai-tsung'un

m , 67-68

Kao-ch'ang

jl

(Kao-ch'ang

Tarih Kaynaklan:

Pian ~ ~

.le.m-kil'f5t>a(Kao-ch'ang

Tarih Kaynakları:

Ch'u pan-she, 1998.

"ilJfifi ~i1.tjsl-~~~jç~.~~~"

Araştırmaları:

~~.le.m-3'<:JMIi

4

Ch'u pan-she, 2000.

Wang Su ::E~, Kao-ch 'ang Shih-kao: Zheng-chih

Wu Chen ~.,

Shih-fan Ta-

(Ch'ü Hanedanh Kao-ch'ang Devleti'nin Tarih
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i

m , 41-43.

İLK TÜRKÇE KUR' AN TERCÜMELERİNDE GEÇEN "GÜN" KA VRAMI
ÜZERİNE

Özet
Zaman insanoğlu var olduğundan bu yana insanın
zihnini meşgul ederek farklı tanımlamalara sebep olmuştur.
çünkü her şey zaman üzerinde kurulmuştur. Zaman, süre
olarak geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu geniş alanı oluşturan
küçük parçacıklar vardır. Bu küçük parçacıklardan birisi de
gün' dür. Gün, insanoğlunun hayatını planlamasında en çok
meşgulolduğu
en çok kullandığı bir zaman parçacığıdır.
Kur'an da insanların yaşayışlarını düzenlemesi bakımından dar
veya geniş anlamda "gün/yevm" kavramına çok geniş bir
şekilde yer vermiştir. Kur'an'da
birçok olay "yevm"
kavramıyla anlatılırken bir de bunların tercüme problemleri
ortaya çıkmıştır. Biz bu makalede "gün" kavramı hakkında
bilgi verirken aynı zamanda Türk dili tarihinde İlk Türkçe
Kur'an Tercümeleri olarak bilinen bu tercümelerin bu
kavramlara karşılık vermeleri konusundaki yeteneğini de
göstereceğiz.
Anahtar kelimeler: Gün, Kıyamet günü; TİEM 73; İlk
Türkçe Kur'an tercüme1eri, Rylands KT.

Abstract
'Time' is one of the concepts that the human mind has
been engaged in since the existence of mankind and
consequently there have been lots of attempts to define it. The
reason of this continuous engagement of the mind rests on the
fact that everything has been built on 'time'. 'Time' occupies a
vast space in terms of duration. And this vast space is made up
of tiny particles. One of these tiny partiCıes is the 'day'
[yevm]. The 'day' [yevm] is unit of time that people mostly
engaged in planning and frequently use in their daily lives. In
the Quran, in terms of organizing people's life, special
emphasis has been given to the concept 'day' [yevm], both in
its narrowest and widest sense. In the Quran many events are
explained with the concept 'day'[yevm], and this has brought
into the problem of its translation. In this article, while we are
going to give some information on the concept of 'day' [yevm],
at the same time, we are going to try to show the degree of
success of the translations that are known to be the first
Turkish translations of the Quran in the history of the Turkish
Language.

Key words: The 'day', The Judgement Day, TlEM
73, The First Quran Translations,
Rylands Quran
Translations.

Konu Külliyatı
Bu çalışmamızda Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde gün kavramı ile ilgili
kullanımların tespitine çalışılacaktır. Bu kullanımlar Türkoloji literatüründe
TİEM 73 KT 1v-235v/2=00 11001=020/135 (Kök 2004), TİEM 73
KT(235v/3=451v/9=0211001=114/006
(Ünlü 2004), Rylands KT (Eckmann
1976, ATA 2005), Hekimoğlu KT (Sağol 1993-1999) ve Anonim Tefsir
(Borovkov 1963, 2002;Usta 1989) olarak bilinen Karahanlı ve Harezm
sahasından ilk çeviri ve tefsirlerle Batı Türk yazı dili çevresinin erken tarihli
TİEM 40 KT (Topaloğlu 1976-1978) ve Manisa KT (Karabacak 1995-1999)
olmak üzere şu Türkçe Kur'an çevirilerine dayandınımıştır:
TİEM 73

Abdullah Kök, Karahanlı Türkçesi Satır Arası Kur'an
Tercümesi (TiEM 73 Iv-235v/2) ince1eme-Gidş-MetinDizin Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Doktora Tezi, Ankara, 2004. Suat Ünlü Karahanlı

Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesi (TiEM 73
235v/2-450r/7) inceleme-Gidş-Metin-Dizin Hacettepe

Rylands KT

Anonim Tefsir

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi,
Ankara, 2004.
Janos Eckmann, Middle Turkic Glosses of The Rylands
Interlinear Koran Translation, Akademiai
Kiado,
Budapest, 1976. Aysu Ata, Türkçe ilk Kur 'an Tercümesi

(Rylands Nüshası) Karahanlı Türkçesi, Giriş-MetinNotlar Dizin, Ankara, TDK, 2004.
A.K. Borovkov, Leksika sredneaziatskogo tefSira XIIXIII vv. Akademiya Nauk SSSR İnstitut Narodov Azii.
Moskova, 1963. (Türkçe çev. Halil İbrahim Usta,
Ebülfez Amanoğlu, Orta Asya 'da Bulunmuş Kur'an
TefSidnin Söz Varlığı (Xıı-Xııı
Yüzyıl1ar), TDK,
Ankara, 2002). Halil İbrahim Usta, XIII Yüzyıl Doğu

Türkçesiyle Yazılmış Anonim Kur'an TefSirinin Söz ve
Şekil Varlığı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Hekimoğlu KT

Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1989.
Gülden Sağol, Old Turkish and Persian Inter-Linear

Qur)an TransJafionsIl" An Infer-Linear Translationof the
Qur'an into Khawarazm Turkish, Introduction, Text,
Olossaıy and Facsimile (Part 1" Introduction and Text),

Harvard, (410 pages), 1993; (PartIl· Glossaıy) Harvard,
1995, (310 pages); (Part III Facsimile of the MS

Süleymaniye Library, Hekimoğlu Ali Paşa No.2 Section
One: lb-JOOb),Harvard, 1996; (PartIII· Facsimile of the
MS Süleymaniye Library, Hekimoğlu Ali Paşa No.2
Section Two:JOla-587b), Harvard,1999.
Ahmet Topa1oğ1u, Muhammed Bin Hamza, Xv. Yüzyıl
Başlannda Yapılmış "Satır-Arası" Kur'an Tercümesi
Giriş ve Metin, Sözlük. I-II, Kültür Bakanlığı, İstanbul,
1976-1978.
Esra Karabacak,

An Inter-Linear Translation of The
Qur'an Into Old Anatolian Turkish = Eski Anadolu
Türkçesi Satır Arası Kur'an Tercümesı:·Introduction and

Text I, Sources of Oriental Languages and Literatures 22,
Turkish
Sources
XX, Harvard
University
The
Department ofNear Eastem Languages and Civilizations.
1994; (Part II: Glossary: Section one, p. 1-384. Section
Two, p. 385-786), 1995; (Part III: Facsimilie of the MS
Manisa İl Halk Library No. 931, Section one: 1a224a.1997; (Part III: Facsimilie of the MS Manisa İl Halk
Library No. 931, Section two: 224b-451a, 1999.
Giriş
Dünyanın kendi ekseni çevresinde bir kere dönmesiyle geçen ve yirmi
dört saate bölünen zaman süresine astronomi dilinde "gün" denir. Yeryüzünün
herhangi bir yerinde güneşin doğuşundan başlayarak batışına kadar geçen
zamana her millet kendi ifadesiyle "gündüz" ve güneşin batışından başlayarak
yine doğuşuna kadar geçen zamana da "gece" denmektedir. Arapçadaki "yevm"
kelimesi Türkçe karşılığıyla "gün" kelimesi bir gece ve bir gündüzü karşılamak
için kullanılır (Kalın 2001: 88).
Günün başlangıç noktası, kullanılan takvim sistemine göre değişiklik
arz eder. Güneş günü söz konusu olursa gün, gece yarısından başlar. Gece on iki
sıfır kabul edilir, diğer on ikiye kadar gün yarı olur, öğlenin on ikisinden diğer
on iki (gecenin on ikisi) ye kadar 24 saat tamamlanmış olur.
Yaratılış, kozmik ötesi ve kozmolojik, pratik hayat ve ahiret gibi geniş
bir anlama sahip olan bu kelime, gerek tabiatından, gerekse Kur'an'daki farklı
bağlamlarda kullanılmasından dolayı çeşitli manalarla, değişik zamanlara ve
sürelere işaret etmektedir (Kalın 2001: 88).
Yevm Kelimesinin Kullanım Alanları:
a. Gündüz: Bu anlamda yevm kelimesi, hakiki ve mecazi manalar
yüklenilerek kullanılmıştır. Hakiki manası itibarıyla "şer'. veya örfi gün" olarak

değerlendirilen süreye, gecenin zıddı olan gündüze yevm denilmiştir. Bu süre,
fecrin veya güneşin doğuşuyla batışı arasındaki süredir. Mekana bağlı olarak
farklılık gösterdiğinden dolayı rölatiftir. Zira gündüzün kapsadığı süre de,
başlangıç ve sona erişi de hiçbir yerde aynı zamanda gerçekleşmemektedir.
Araplar yevm kelimesinin çoğulunu (Eyyamu'l-' Arab) "Arab'ın hadiseleri"
diye olaylar manasına kullanırken, geceleri zikretmezler. Eyyam lafzını olaylara
tahsis etmeleri, harplerin gündüz olması sebebiyledir (Kalın 2001: 89).
Kur'an, yevm kelimesini (Bakara 184, 185,203; Maide, 89; Mu'minun
113) hakiki manası diye açıklanan ve şer'! gün olarak tanımlanan gündüz'ün
karşılığı olarak zikretmektedir. Ancak bazı bilim adamları şer'an gündüz sayılan
sürenin, örfi olarak gündüz olmadığı fikrine sahiptirler. Bu ise, gündüz
karşılığında kullanılan yevm kelimesinin şer'! ve örfi gün olarak farklı süreyi
kapsadığını göstermektedir. (Kalın 2001: 89)
Ar. "~I;J~

~41" Tü. "sayılmış günler"; Türkçe erken Kur'an çevirilerinde;

TİEM 73 'te san1ığ künliir; Hekimoğlu KT' de sanlığ günler; Manisa KT' de
günler ki şayılmışdur; TİEM 40 KT' de günler sağışlanmışlar sözcükleriyle
karşılanmıştır.
TİEM73:
(2) sanJığ künlir. yana kim bolsa siliirdin iglig ya talp bolsa
yol yörimak içinda tüzü sanlığ (3) aQın künliir içindii
(21 v/2=002/l 84).

Hekimoğlu KT:

sanJığ günler (9) kim kim bol sa sizdin sökel, ya (26b/1) sefer
üze; san öngin künler üze (26a/8=002/184).
Niçe günler id sayılmısdur (8) kim sizde ol günlerde hasta
olsa ya seferde olsa yisüfi özge günlerde 15.aza eylesün
(l9b/7=002/184 ).

Günlersagıslanmıslaı: (4) Pes her kim ola sizlerden sayru, ya
sefer üzere, sanılmışdur ayruk günlerden (l3b/4=002/184).
Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta
olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar.
Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir.
Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela
fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer
bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır (Diyanet
002/184).
b) Gece ve Gündüz: Yevm kelimesinin gece ve gündüzün tamamı için
kullanılması ise bu kelimenin anlam çerçevesindeki bir başka zenginliktir.
Nitekim miktarı bin yıla tekabül eden yevm (Yunus 3; Secde 5), gece ve

gündüzü kapsayan bir kelimedir. Zira seneleri meydana getiren günlerin sadece
gündüzler olması imkansızdır. Hukuki bağlamda kadınların iddetini ve hayız
durumlarını belirleyen süreyi ifade eden (Talak 2) yevm kelimesi de gece ve

gündüzü birlikte kapsar. Bir başlangıca ve bir sona erişe sahip olması yönünden
kader, ecel, vakit ve süre kelimeleriyle; uyanış, gelişme, ihtişam, zayıflık, sonra
silik ve sönük bir hayatla uyunan bir gece olarak ömür kelimesinin kapsadığı
mana ile ilişki içindedir (Kalın 2001: 90).
Ar.

"~Y.."Tü. "gün, bir gün"; Türkçe

erken Kur' an çevirilerinde; TİEM 73 'te bir

kün; Hekimoğlu KT'de kün içinde; Manisa KT'de bir günde; TİEM 40 KT'de
bir günde sözcükleriyle karşılanmıştır.
TİEM 73:
sOlJı~a ba~ar işnilJ kökdin (9) yarka yana agar Hiriştalar anılJ
tapa bir kün içra arür anılJ talJi milJ yıl anılJdın kim sayur
silar(30 lr/8=032/005).
Hekimoğlu KT: Tedbir ~ılur (6) işni, kökdin yirge; andın song aşar anıng tapa,
(7) kün içinclc irdi endazesi ming yıl, ol nirsedin kim sanar siz
(396a15=032/005).
Manisa KT
Tedbir eyler (6) emrini dünyanufi gökden sebebler bile, yire
indürür eşerlerini. Andan şofira çı~ar 'ilmu 'llah, mevcüd
şabit olur (7) bir günde id ol günüfi mikdan bifi yıl
~adanncadur siz şaygan dünya 1).allerinden (295a15=032/005).
TİEM 40:
Hükm eyler işi gökden ya' ni vahy eylemeg-ile, (9) yirdin
yana andan agar ya' ni fırişte ya iş, andın yana, bir günde kim
oldı kardı bifi yıl andan kim sayarsız (197a18=032/005).
Kur' an:
Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler,
süresi sizin hesabınızIa bin yılolan bir günde O'na yükselir
(032/005).
c) Mutlak Zaman: Gündüz kelimesinin, sadece gece veya sadece
gündüz, yahut da gece ve gündüz manalarına hasredilemeyeceği, bu kelime ile
"mutlak zaman" kastedilmiş olabileceği şeklindeki yaklaşımdır. Bu anlamda,
gece meydana gelen olaylar için dahi, gün kelimesi kullanılmıştır. Geceleyin
oğlu olan birisinin sevinci ifade edilirken "falancanın oğlu olduğu gün"
şeklindeki bir ifadede geçen "gün" ile "mutlak zaman" kastedilmiştir. Kur'an
"yevm" kelimesini bu anlamda çok kullanmaktadır (Kalın 2001: 91).
Ar. ";f;

~y.."Tü.

"Göç günü";Türkçe erken Kur' an çevirilerinde; TİEM 73 'te

köçgü künUiri; Hekimoğlu KT'de köçmekingiz küni; Manisa KT'de geçüp
gitgen gün; TİEM 40 KT' de göçmegünüz güni sözcükleriyle karşılanmıştır.
TİEM 73:
talJn ~ıldı silarka (9) awlarindin amrulgu ~ıldı silarka yıl~ılar
tariliirindin aw lar yül)ül tutar silar anı [202r/1] Jgjçgfj
künliiri!]izdiiturgu künlarilJizda (02r/1 =016/080).
Hekimoğlu KT: Ta~ı ~ıldı sizge iwleringizdin (7) ~arar ~ılgu yir. Ta~ı ~ıldı
sizge, tiweler könlerindin iwler, (8) yüngül körer sizi anı
kÖCmekingiz küninde ta~ı m~im bolma~ıngız küninde
(265a16=0 16/080).

Manisa KT:

Tatin ta' ala lpldı sizüii evlerüfiüzde size sakin olaca15:yirler,
yaratdı 15:ıldısize, (ll) davarlar derisinden evler yaratdı hafif
görürsiz geeÜjJ gitgt:ıı gürıde (l91a) mu15:ım olan günde
(l90bll 0=0 16/080).

TİEM 40:

Dakı Tanrı eyledi sizün içün, evlerünüzden turak yiri; (ll)
dakı eyledi sizün içün, yılkılar derilerinden evler yanı
edirnden kara evler, çadırlar yiyni dutarsız anları,
gÖfmegünüz giiııi. turmagunuz güni (130a/1O=016/080).

Kur' an:

Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı.
Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikiimet
gününüzde kolayca taşıyacağınız evler; onların yünlerinden,
yapağılarından
ve
kıllarından
bir
süreye
kadar
yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi
(Diyanet 016/080).

d) Kevn Manası: Kevn oluş, meydana geliş, hareket, yaratılış, gerçekleşen
emir, iş, birisinin bir şeyi yapması ve onun da hemen olması gibi manalar ifade
etmektedir. Kiiinat kelimesi de bu kökten türeyen bir isim olup "meydana gelen,
birisi tarafından yokluktan varlığa çıkarılan demektir. Bu nedenle her oluşun,
farklı teori ve pratiği gerektireceği, teorisinde ve pratiğinde farklı zamanlar
meydana gelecektir. Nitekim Heidegger zamanı, "varoluşun kendisidir" diye
açıklamaya çalışmıştır. Dolayısıyla "yevm", varlığın dışında bir varlığa sahip
değildir. Aksine "yevm", varlığın ortaya çıkma halidir. Varlık zamanla eşitlenir.
Esasta salt varlık, varoluş kalır. Kozmik anlamda zaman kaybolur. Aristocu
düşüncedeki potansiyelden fiile geçiş kadar, "dehr Allah'tır" ifadesinin anlattığı
manada apriori bir husustur. Zaten ayrışmamış zamanın unsurundan ve
ölçümünden bahsedilemez. Ölçümü ve unsuru olmayan zamanın varlığı yoktur.
Öyle ise zamanın kökeni potansiyel ve dehr kelimelerinin ifade ettiği güçtür.
Zaman da, bu gücün fiili olan gündür (Kalın 2001: 93).

Ar.

"~)irY.." Tü. "Hz. Musa ile Firavn'un sihirbazlarının buluşma günü olan

zinet (bayram) günü"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde b8z8k küni (TİEM
73 231 v/9=020/059); ciyd küni (Anonim KT 21b/4=020/059); cIdküni (Rylands
KT 52a/l =020/059); bezek küni ya cI cIdküni (Hekimoğlu KT 304a/2=020/059);
Batı
Türkçesi
Kur' an tercümelerinde:
bayram güni (Manisa KT
220a/3=020/059);
bayram günü (TİEM 40 149b/8=020/059) sözcükleriyle
karşılanmıştır.

Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar.

" ~JI. "
":i.:t}1

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden biiz3k küni (T.); (iyd küni (Ar.+T.); (id küni (Ar.+T.); bezek küni
ya(I (id küni (T.+Ar.); bayram güni; bayram günü (T.) sözcük gruplanndan
meydana gelmiştir.
Kur' an:
Musa, "Buluşma vaktimiz, bayram giiııQ, insanlann toplandığı
kuşluk vaktidir." dedi (Diyanet 020/059).

Ar."~)1

~y."; Tü.

"Hz.Yahya'nın

doğduğu gün": Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde; olkiin kim tuğru/dı (TİEM 73 223v/7=019/0l5);
olkiin kim
toğru/dı (Anonim KT l2a17=019/0l5);
ol kiin kim tuğru/dı (Rylands KT
8b/l=019/0l5);
olkiin kim toğru/dı (Hekimoğlu KT 294b/3=019/0l5); Batı
Türkçesi Kur'an tercümelerinde: dogdugı gün (Manisa KT2 13a13=0 19/0 15);
toğduğıgün (TİEM 40 145a16=0 19/0 15) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~)I ~y." karşılığı kullanılan
sözcüklerden 01 kün kim tuğruldı; 01 kün kim toğruldı; 01 kün kim tuğruldı; 01
kün kim toğruldı (T.); dogduğı gün(T.); toğduğı gün (T.) sözcük gruplanndan
meydana gelmiştir.
Kur' an:
Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam
olsun! (Diyanet 019/015)
Ar.

".::J:,.Jı ~y."Tü.":

"Hz.Yahya'nın

öldüğü gün"; Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde olkiin kim ölür (TİEM 73 223v/7=019/0l5);
olkiin kim ölür
(Anonim KT l2a18=019/0l5); olkiin kim ölür (Rylands KT 8b/2=019/0l5; ol
kiin kim ölür (Hekimoğlu KT 294b/3=019/0l5);
Batı Türkçesi Kur'an
tercümelerinde: öldügi gün (Manisa KT 2l3a13=019/0l5); ölesİ gün (TİEM 40
l45a/6=019/0l5) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. ".::J:,.Jı ~y." karşılığı kullanılan
sözcüklerden 01 kün kim ölür; 01 kün kim ölür; 01 kün kim ölür; 01 kün kim ölür
(T.); öldügi gün(T.); ölesi gün (T.) sözcük gruplanndan meydana gelmiştir.
Kur' an:
Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam
olsun! (Diyanet 019/015).
Ar . ,,'.'-"':!
,,' ~JI.
"'" Tu". "Hz .Yahya'nın dirileceg~i gu"n'", Dog~u Türkçesi Kur'an
tercümelerinde olkiin kim ~opanlur tirig (TİEM 73 223v/7=019/0l5); olkiin
kim ~opanlur tirig (Anonim KT l2a18=019/0l5);
olkiin kim ~oparlar tirig
(Rylands KT 8b/l=019/0l5);
ol kün kim ~opanlur tirig (Hekimoğlu KT
294b/3=019/0l5); diri olğaııgün (Manisa KT 2l3a13=019/0l5); diri kopası gün
(TİEM 40 145a16=019/0l5) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. ,,~
~y." karşılığı kullanılan
sözcüklerden 01 kün kim ~opanlur tirig; 01 kün kim ~opanlur tirig; 01 kün kim

~oparlar tirig; ol kün kim ~opanlur tirig (T.); diri olğan gün (T.); diri kapası gün
(T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:

Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam
olsun! (Diyanet 019/015)

Ar. ".i"l}1

~Y." Tü.

"Hz. İsa'nın

doğduğu gün"; Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde ol kün tuğruldum (TİEM 73 225v/8=019/033);
ol kün ldm
toğruldum (Anonim KT 13a15=019/033); ol kün ldm tuğruldum (Rylands KT
13a13=019/033); ol kün ldm toğruldum (Hekimoğlu KT 295b/9=0 19/033); Batı
Türkçesi Kur'an tercümelerinde: dogdujum gün (Manisa KT2l4a13=019/033);
togduğum gün (TİEM 40 145b/9=0 19/033) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar. "~)I

~Y. "

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden ol kün tuğruldum; ol kün kim toğruldum; ol kün kim tuğruldum; ol
kün kim toğruldum (T.); doğduğum gün (T.); toğduğum gün (T.) sözcük
gruplanndan meydana gelmiştir.
Kur'an:

Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim
selam (esenlik verilmiştir)" (Diyanet 019/033).

Ar. " ..::.ı.",Jı

~Y." Tü.

"Hz.İsa'nın

gün bana

öldüğü gün"; Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde ol kün ölsfjmiiıı (TİEM 73 225v/8=019/033); ol kün ldm ölsemen (Anonim KT l3a15=019/033);01 kün ldm ölür men (Rylands KT
13b/l=019/033); ol kün ldm ölür men (Hekimoğlu KT 295b/9=019/033); Batı
Türkçesi Kur'an tercümelerinde: öldügüm gün (Manisa KT 2l4a13=019/033);
ölesim gün (TİEM 40 145b/9=0 19/033) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

:,Jı

Ar. ''.::..•

~Y. "

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden ol kün ölsa man; ol kün kim ölse-men; ol kün kim ölür men; ol kün
kim ölür men (T.); öldügüm gün(T.); ölesim gün(T.) sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.
Kur' an:

Ar.

Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim
selam (esenlik verilmiştir) (Diyanet 019/033).

"~f

ry."

Tü. "Hz.İsa'nm

gün bana

dirileceği gün"; Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde ol kün .topanlsa min tirig (TİEM 73 225v/8=019/033); ol kün
ldm .topsa men (Anonim KT l3a15=019/033);01 kün .topar/ur men tirig
(Rylands KT 13b/l=019/033) ol kün .topjanlur men tirig (Hekimoğlu KT
296a1l =019/033); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: ba(ş olup diri oldujum
gün (Manisa KT 2l4a13=019/033);
diri kopanlasım gün (TİEM 40
145b/9=0 19/033) sözcükleriyle karşılanmıştır.

Türkçe

ilk

Kur'an

çevirilerinde

Ar.

"~f

~Y. "karşılığı

kullanılan

sözcüklerden ol kün ~oparılsa mön tirig; ol kün kim ~opsa- men ; ol kün
~oparlur men tirig; ol kün ~opgarılur men tirig (T.); bacş olup diri olduğum gün
(Ar.+T.); diri koparılasım gün (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana
selam (esenlik verilmiştir) (Diyanet 019/033).
Ar.

"

~0i~~f" Tü.

"Uğursuz

günler";

Doğu

Türkçesi

Kur'an

tercümelerinde nalıs künliir (TİEM73 349v/9=041/016); nafıis künler(Rylands
KT 81b/2=041/016); nalıs künler (Hekimoğlu KT 456b/3=041/016); Batı
Türkçesi Kur'an tercümelerinde: nahs günler (Manisa KT 346a110=041/016);
nahsgünler(TİEM 40 227a111=041/016) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar.
~~f " karşılığı kullanılan

"~0i

sözcüklerden naJ;ıskünHif ; naQis künler; nal;ıs künler; nahs günler; nahs günler
(Ar.+T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o
mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar
gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Onlara
yardım da edilmez (Diyanet 041/016).
"Uğursuz günler" ifadesi, o günlerde bir uğursuzluk olduğu ve bu yüzden
de onlara azab anlamına geldiği anlamına gelmez. Şayet bu günler gerçekten
uğursuz olsaydı Ad kavmi dışındaki kavimlere de azabın gelmesi gerekirdi.
Doğru anlamı, "Ad kavmine azab indiği günler, onlar için uğursuzdu."
şeklindedir. Bazı kimseler bu ayete dayanarak günlerin uğurlu veya uğursuz
olması ile ilgili birtakım sonuçlar çıkarmaya çalışıyorlar ki bu da doğru
olmayan bir yaklaşımdır. (Mevdudi cilt 5:185)

~Y."Tü.

Ar. " ;ij~'ıl

"Kıyamet günü"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde

yawut kaJmiş kün (TİEM 73 342r/3=040/018); azife küni (Rylands KT
32a12=040/0 18); py5mat küni (Hekimoğlu KT 448a12=040/0 18); Batı Türkçesi
Kur'an tercümelerinde: py5met güni (Manisa KT 339a12=040/018); kıyamat
güni (TİEM 40 223a11=040/0 18) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar. ";ij~'ıl ~Y. " karşılığı

kullanılan

sözcüklerden ya~
kiilmiş kün (T.); azife küni (Ar. +T.); ~yamiit küni; ~yamet
güni; kıyamat güni(Ar.+T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar. O gün yürekler
gam ve tasa ile dolu, (sanki) gırtlaklara dayanmıştır.
Zalimlerin ne sıcak bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi
vardır (Diyanet 040/018).
Kur' an tekrar tekrar insanlara, "Kıyamet uzak değil yakındır ve her an
gelebilir." diye hatırlatmada bulunmaktadır.

Ar. "~\

~y."Tü.

"Dirilme günü"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde

toparğu 1din (TİEM 73 298v/7=030/056); topğarmat ldini (Hekimoğlu KT
391a/7=030/056); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: 1)aşrneşr güni (Manisa
KT 29 1a/2=030/056)
; koparılınak güni (TiEM 40 195a/l=030/056)
sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe

ilk

Kur'an

çevirilerinde

Ar.

"~\

~)I."

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden ~opargu kün (T.); ~opgarm~ küni (T.); l;ı.aşrneşr güni (Ar.+T.);
koparılmak güni (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:

Ar.

Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar ise onlara şöyle
diyeceklerdir: "Andolsun, siz, Allah'ın yazısına göre, yeniden
dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme
günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz" (Diyanet 030/056).

"~I

~y." Tü.

"Bir araya getirilme günü";

Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde tiımik ldini (TİEM 73 411r/5=064/009); cemlldini YanIpy8ıııat
(Anonim KT 92b/7=064/009);
cem ldini (70a/2=064/009);
cem ldini
(Hekimoğlu KT 534a/l =064/009); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: 01 gün
cem eyler (Manisa KT 14la/5=064/009);
dirm.ek güni
(TİEM 40
266a/5=064/009) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar.

"~I

~y."

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden tirmak küni (T.); cemı küni yanı ~yamat (Ar.+T.); cem küni; cem
küni (Ar.+T.); 01 gün cem eyler (T.+Ar.); dirmek güni (T.) sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.
Kur' an:

Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O
gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve
salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu
içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte
bu büyük başarıdır (Diyanet 064/009).

"Toplanma günü" kıyamet günüdür. "Toplanma" ile ezelden kıyamete
kadar tüm insanların diriltilmesi kastedilmektedir. Bu husus Kur'an'da pek çok
yerde işlenmiştir.
Ar. ".:#:Uı

~y."Tü.

"Ceza günü"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde

sa,pş

ldini (TİEM 73 279r/=026/082); ceza ldini (Hekimoğlu KT 355a/2=026/082);
Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: py8ıııet güninde kim ceza günidür
(Manisa KI 260b!2=026(082) yanud güııi YanI kıyamat
(TİEM 40
176a/5=026/082) sözcükleriyle karşılanmıştır.

Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar. "~:U\

~JI. "

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden s$ş
küni (T.); ceza küni (Ar.+T.); )pyamet güninde kim ceza
günidür (Ar.+T.); yanud güni yanı kıyarnat (T.+Ar.) sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.
Kur'an: O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur (Diyanet
026/082).
Terim olarak, "ahiretteki hesap günü"dür. "Mutlak adaletin tecelli edeceği;
bu dünya hayatında yapılan zerre kadar iyilik ve kötülüğün karşılıksız
kalmayacağı, mazlumun ve güçsüzün hakkının zalim ve güçlü kimselerden
alınacağı, herkese kazandığının karşılığının tam olarak verileceği gün"ün adıdır.
Bu dünya hayatında haksızlık edenler, suç işleyenler bu günde cezalarını
adaletli bir şekilde çekeceklerdir. Bu gün mal da mülk de fayda etmeyecektir.
Aynı kavram Fatiha suresinin 3. ayetinde ise farklı kelime gruplarıyla
karşılanabilmektedir.
Ar. "

~:U\

~Y." Tü.

"Ceza ve mükiifat günü"; Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde satış yanut 1dini (TİEM 73 1v/3=001/003); ceza 1dini
(Hekimoğlu KT lb/3=001/003); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: pyamet
güni ceza güni 1)isabgüni (Manisa KT 1b/3=00 1/003); yanut güni ya 'nI byanıat
güni(TİEM 40 lb/3=001/003) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. " ~:U\
karşılığı kullanılan

~Y."

sözcüklerden s$ş yanut küni (T.); ceza küni (Ar.+T.); )pyamet güni ceza güni
l}.isabgüni (Ar.+T.); yanut güni ya'nı kıyamat güni(Ar.+T.) sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.
Kur' an:
hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a
mahsustur (Diyanet 001/003).
Ar.

"

;.:,:.ıı ~Y." Tü.

.)

" va'dedilen

gün";

Doğu

Türkçesi

Kur'an

vadii Phnm.ış 1diıı (TİEM 73 439v/9=085/002); 01 mevüd
byamet 1dini (Anonim KT 128bI14=085/002); vade pImmıŞ 1diıı (Hekimoğlu
KT 569b/5=085/002); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: vade olunan günler
-lı~ içün id pyamet günidür(Manisa KT 439a/5=085/002) va'da ohnm.ış gün
YanI byamat(TİEM 40 283a/6=085/002) sözcükleriyle karşılanmıştır.
tercümelerinde

Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar.

".);.:,:.ı, ~Y. "

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden vada )plınmış kün (Ar.+T.); ol mevüd kıyamet küni (Ar.+T.); vade
ıplınmış kün(Ar.+T.); vade olunan günler
J;ıa\<:Jpiçün ki )pyamet
günidür(Ar.+T.); va'da olınmış gün yanı kıyarnat (Ar.+T.) sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.

Ar. " ~)\

rY.."

Tü. "Kendisine karşı uyarılan gün"; Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde çorPıtğu kün (TİEM 73 382v/5=050/020); ol vade küni
(Anonim KT 50b/5=050/020); valdküni(Rylands KT 74bl1=050/020);.tatıma,t
küni (Hekimoğlu KT496a/5=050/020); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: ol
gün (Manisa KT 380a/4=050/020); korkıtmakgüni (TİEM 40 247b/5=050/020)
sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~)I rY.. " karşılığı kullanılan
sözcüklerden ~or1fJıtgu kün (T.); ol vade küni (T.+Ar.); vaıd küni (Ar.+T.);
~~
kiini; ol gün(T.); korkıtmak güni(T.) sözcük gruplarından meydana
gelmiştir.
Kur' an:
(İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için) Sür'a
üfürülecek. İşte bu, tehdidin gerçekleşeceği gündür (Diyanet
050/020).
Ar.

"

~Y.. ;~"

Tü.

"Belirtilmiş

bir

gün"

;Doğu

Türkçesi

Kur'an

tercümelerinde kün vadiisi (TİEM 73 3I3r/9=034/030);
bir kün vadesi
(Rylands KT 47a/3=034/030); Jdinnüng vada p/ınmış va#J (Hekimoğlu KT
412a/2=034/030); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: bir günüii vadesi
(Manisa KT 308a/8=034/030)va'da güni yanI /ayamat güni (TİEM 40
204bl11 =034/030) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar.
karşılığı kullanılan

"~Y.. ;~ "

sözcüklerden kün vad8.si (T.+Ar.); bir kün vadesi(T.+Ar.); künnÜllg yada
~Iınmış v~(T.+Ar.);
bir günüii vadesi(T.+Ar.); va'da güni yanı kıyarnat güni
(Ar.+T) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
De ki: "Sizin için belirlenen bir gün vardır ki, ondan ne bir
saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz" (Diyanet
034/030).
Ar. " ~

~y.." Tü.

"Yeniden dirilecekleri

gün" ;Doğu Türkçesi Kur'an

çopanlguIarı /diııki tiigi (TİEM 73 334v12=038/079); giirdın.
(Rylands KT74b/l=038/079);
çopğarıluıyur ldiııinge tigrii
(Hekimoğlu KT 437a/5=038/079); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde:
py5met giinine degin (Manisa KT 329a/1 1=038/081), ol güne degin (TİEM 40
217b/7=038/079) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. ,,~
~y.. " karşılığı kullanılan
tercümelerinde

çopğu kün

sözcüklerden ~oparııguıarı künkii tiigi (T.); günlın ~opgu kün (F.+T.);
~opgarıluryur küninge tigrü (T.); ~yamet günine degin (Ar.+T.); ol güne degin
(T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.

İblis, "Ey Rabbim! Öyle ise bana insanların diriltilecekleri
güne kadar mühlet ver." dedi (Diyanet 038/079).
Ar. "~):..:

~Y."Tü.

"Belli bir günün belirli vakitleri" ;Doğu Türkçesi Kur' an

bilinıniş kün üçi1iiri(TİEM 73 268v/7=026/038);
bilinıniş
künııüng be1gülügp1ınmışı (Hekimoğlu KT 353a/4=026/038); Batı Türkçesi
Kur'an tercümelerinde: muayyen bilinmiş-idi bayram günine (Manisa KT
259a/2=026/038); biliıımiş gün vaktı (TİEM 40 i75a/5=026/038) sözcükleriyle
tercümelerinde

karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur' an çevirilerinde

Ar. "~):..:

~Y. "

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden bilinıniş kün üçi1iiri(T.); bilinıniş künııüng be1gülügplınmıŞl (T.);
muayyen bilinıniş-idi bayram günine (Ar.+T.); bilinmiş gün vaktı(T.+Ar.)
sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Böylece sihirbazlar, belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir
araya getirildiler(Diyanet 026/038).
Ar.

"~pı
:=J)ı ~Y." Tü.

"Belli bir vaktin gününe kadar" ;Doğu Türkçesi

Kur'an tercümelerinde biilgülügkün (TİEM 73 334v/3=038/081); be1gülügkün
vattıta tegi (Rylands KT 75a/1 =38/8 i); bilinıniş vattmng 1diııi(Hekimoğlu KT
437a/6=038/081); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: bir güne degin /dm 01
va# bilinmişdür(Manisa KT 330a/1=038/081); bilinmiş vak! güni (TİEM 40
2 i7b/8=038/08 I) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar.
karşılığı kullanılan

"~pı
~)\ry. "

sözcüklerden biilgülüg kün (T.); belgülüg kün V~
tegi (T.+Ar.); bilinmiş
v~g
küni (T.+Ar.); bir güne degin kim ol v~ bilinmişdür(T.+Ar.); bilinmiş
vakt güni (T.+Ar.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Sen o bilinen vakte (kıyamet gününe) kadar mühlet
verilenlerdensin (Diyanet 038/08 i).
Ar. "~~\

ry."

Tü. "Kıyamet günü" ;Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde

topmat

kün (TİEM 73 290v/5=029/025); pyiimet kün (Hekimoğlu KT
380b/8=029/025); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: pyiimet güni (Manisa
KT 282b/3=029/025); layamat güni (TİEM 40 i89b/9=029/025) sözcükleriyle
karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~~i
karşılığı kullanılan

ry. "

sözcüklerden ~opma\: kün (T.); ~yamet küni; ~yamet güni; kıyamat güni
(Ar.+T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
İbrahim, onlara dedi ki: "Sırf aranızda dünya hayatına mahsus
bir sevgi (ve çıkar) uğruna Allah'ı bırakıp birtakım putlar
edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar

edip tanımayacak;
kiminiz kiminize lanet edecektir.
Barınağınız
cehennem
olacaktır.
Yardımcılarınız
da
olmayacaktır." (Diyanet 029/025).
Ar.

";'~1
rY.." Tü. "Aldanma

günü" ;Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde

karşğu kün ya(nl ziy6rı küni (TİEM 73 411r/9=064/009); ald8şm.at küni
(Anonim KT 92b/7=064/009); ta.j5bün küni (Rylands KT 70a/2=064/009);
adlaşıııat küni (Hekimoğlu KT 534a/2=064/009); Batı Türkçesi Kur'an
tercümelerinde: jablnet güni (Manisa KT 411a/6=064/009); mağbunlık güni
(TİEM 40 266a/5=064/009)
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde

Ar. ";.~\

rY.. "

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden karşğu kün yacnI ziyan küni (T.+Ar.); a1daş~
küni (T.); tagabÜll
küni (Ar.+T.); adlaş~küni
(T.); mağbunlıkgüni (Ar.+T.) sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.
Kur'an:
Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O
gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve
salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu
içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte
bu büyük başarıdır (Diyanet 064/009).
"yevmü't teğabün" ifadesinin anlam sahası çok geniştir ve sadece
Urducada değil, hiçbir dilde tam tercümesi yapılamaz. Kur'an'da da kıyamet
hakkındaki ifadelerin en kapsamlı olanıdır (Mevdudi:cilt6:347).
Tegabün G-B-N'den türemedir ve Gaben veya Gabn şeklinde telaffuz
edilir. Gabn, daha çok ticari sahada kullanılırken; Gaben, fikri içerikli yerlerde
kullanılır. Lugavi bakımdan, birçok anlamı vardır. Gaflet, unutmak, aldatmak,
kendi hakkında mahrum bırakmak, müşteriyi alışverişte belli etıneden zarara
sokmak anlamlarına gelir. Daha çok insanlar arasında meydana gelen bir
aldatmacayı ifade eder. Yine bu fiil, başkasını zarara sokmak, birinin hakkını
başkasına vermek, birini zarara sokmak başkasına kazandırmak, başkalarına
karşı gafıl ve zayıf olmak anlamlarına gelir (Mevdudi: cilt 6:347).
Kıyamet ile ilgili bu ayetin üzerinde düşünüldüğünde kıyametin,
"teğabün güü" şeklinde nitelendiği görülür. Dolayısıyla bu terkipten, dünyada
gece gündüz "teğabün"ün vuku bulduğu anlaşılmaktadır. Ama bu zahiri ve
aldatıcıdır. Hakiki teğabün bu değildir. Asıl ve gerçek teğabün, kıyamet günü
vuku bulacaktır. Ancak o gün, kimin kazanıp kimin kaybettiği, kimin hakkının
kime geçtiği, kimin hakkından mahrum kalacağı, gerçekten kandıralanın kim,
akıllının kim olduğu anlaşılacaktır. Yine kimin hayatındaki sermayeyi yanlış bir
işe yatırarak iflas ettiği, kimin yeteneklerini, vaktini, malını karlı bir işe
yatırarak kar ettiği, kimin ise dünya hayatının gerçeğini anlayıp hüsrana
uğramadığı orada belli olacaktır (Mevdudi:cilt6:347).

Ar. "~

~y."Tü.

"Çetin bir gün";

Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde

yawl,*

TÜSv5r kün (TİEM 73 389r/9=054/008);
küçey kün (Anonim KT
62a15=054/008); bu küçey küni (Hekimoğlu KT 506a12=054/008); Batı
Türkçesi Kur'an tercümelerinde: taç göç güııi (Manisa KT 388a111=054/008);
saıp bir gün (TİEM 40 252bll =054/008) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~
~y." karşılığı kullanılan

sözcüklerden yawl~ rüsvar kün (T.+Ar.); küçey kün (T.); bu küçey küni(T.);
~ç göç güni(T.); sarp bir gün(T.) sözcük gruplanndan meydana gelmiştir.
Kur' an:
Davetçiye doğru koşarlarken katirler, "Bu zor bir gün." derler
(Diyanet 054/008).
Ar.

"O/Jı

~y."

Tü. "Dirilip

çıkma

günü":

Doğu

Türkçesi

Kur'an

tercümelerinde ç4:zııatküni(TİEM 73 383v/5=050/042); lay5ınetküni(Anonim
KT 52b/4=050/042); ç4:zııat küni (Rylands KT 8Ib/I=050/042);
ç4:zııat küni
(Hekimoğlu KT 497a18=050/042); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde:
türbcden çıPn,* güııi (Manisa KT 38Ial5=050/042); çılanak güııi (TİEM 40
248a18=050/042)
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "[.J/Jı ~y." karşılığı kullanılan
sözcüklerden ç~
küni (T.); kıyamet küni (Ar. +T.); ç~
küni (T.); ç~~
küni(T.); türbeden ç~
güni (F.+T.); çıkmak güni (T.) sözcük gruplanndan
meydana gelmiştir.
Kur'an:
O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir.
İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür. (Diyanet 050/042).
Ar.

".)#.iı

~y."Tü. "Süreklilik

günü": Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde

miigülüg kün (TİEM 73 382r/6=050/034);
meııggıi küni (Anonim KT
5Ib/4=050/034); bu/ad küni (Rylands KT 78a12=050/034); c8vi{f8ne~ küni
(Hekimoğlu KT 496b/7=050/034); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: ol gün
bu/ad güııidür (Manisa KT 380b/6=050/034) ebed laılmak güııi (TİEM 40
248a12=050/034) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur' an çevirilerinde Ar. ".)

#.iı ~y. "

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden miigülüg kün (T.); menggü küni (T.); bullid küni (Ar.+T.);
ciivi48ne~ küni (F.+T.); ebed kalmak güni (Ar.+T.) sözcük gruplanndan
meydana gelmiştir.
Kur'an:
Oraya esenlikle girin. İşte bu, ebedilik günüdür. (Diyanet
050/034).
Ar.

"~I

~y." Tü.

"Ceza günü" : Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde

B(fırğuküni(TİEM 73 325v/8=037/021); B{fıımatküni(2Iall=037/021);
l;ıülan
küni (Hekimoğlu KT 426a19=037/021); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde:

.taza

güni (Manisa KT 320b/5=037/02l); hülan eylemek güni (TİEM 40
2l2a/6=037 /021) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar.

ry. "

"~1

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden $ğu
küni (T.); a4ınn~ küni(T.); 1}.ükmküni(Ar.+.T.); ~
güni(Ar.+.T.);
hükm eylemek güni(Ar.+.T.) sözcük gruplarından meydana
gelmiştir.
Kur' an: Onlara, İşte bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayınm günüdür.
denilir (Diyanet 037/021).

ry."

Ar. "~\

Tü. "Hüküm günü" Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde:

a{lııma,t ldirıi (TİEM 73 43lr/5=077/0l4);
ayırt ldirıi (Hekimoğlu KT
560a/6=077/0l4); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: ptı u1iilıiyyedügün
(Manisa KT 43lb/3=077/0l4);
ayırmak güni (TİEM 40 278b/l=077/0l4)
sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur' an çevirilerinde

ry. "

Ar. "~\

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden a4ınn~ küni (T.); ayırt küni(T.); ~atı u1iihiyyetlü gün (T.+Ar.);
ayırmak güni(T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur'an:

Hüküm ve ayınm
077/014).

Ar. "•.•.•
\;.~\

ry."

gününü

sen ne bileceksin

(Diyanet

Tü. "Önceki toplulukların günü"; Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde kaçıniş boçluııldirıi (TİEM 73 343r/8=040/030); ögürler ldirıi
(Rylands
KT
4la/2=040/030);
ögürler kün1cri (Hekimoğlu
KT
449b/2=040/030); Batı Türkçesi Kur' an tercümelerinde: afJzabgibi gün (Manisa
KT 340a/9=040/030);
bölükler güni (TİEM 40 223b17=040/030)
sözcük
gruplarıyla karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar. "•.•.•
\;.~\

ry. "

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden kaçmiş bo<;lun küni (T.); ögürler kün (T.); ögürler künler (T.);
abz8.b gibi gün (Ar.+T.); bölükler güni (T.) sözcük gruplarından meydana
gelmiştir.
Kur' an:

Ar.

İnanan adam dedi ki: "Ey kavmim, ben üzerinize önceki
toplulukların günü gibi bir günün gelmesinden korkuyorum"
(Diyanet 040/030).

",;y."

Tü. "İki gün"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde iildd kün

(TİEM 73 348r/6~041/009); iki kün (Rylands KI 76a/2=041/009); iki mn
(Hekimoğlu KT455b/6=0411009); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: iki gün
(Manisa KT 345b/5=0411009); ikigün (TİEM 40 227a/l=0411009)

Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. ",;.:;. " karşılığı kullanılan sözcüklerden
akki kün; iki kün; iki gün (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
De ki: "Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkar
ediyor ve O'na ortaklar koşuyorsunuz?
O, alemlerin
Rabbidir" (Diyanet 041/009).
Ar.

":=-,~~r~f"Tü.

"Belli günler"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde

biilgü1ügkünlir(TİEM

73 244v/5=022/028); bilinmiş künler yanl ~'l-Qicceniii
om (Hekimoğlu KT 322a16=022/028); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde:
nife günlerde id bilinmişdürid Pır/Jarı eyledükde (Manisa KT 234a15=022/028);
bilinmiş günler yanl
Zi'lhicce'nün om (TİEM 40 159a15=022/028)
sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar.
karşılığı kullanılan

":=-,~~r~f"

sözcüklerden biilgülüg künliir (T.); bilinmiş künler yacnJ: ~'l-l:Iicceniii om
(T.+Ar.); niçe günlerde ki bilinmişdür ki ~ban
eyledükde(T.+Ar.); bilinmiş
günler yacnJ: Zi'lhicce'nüo onı(T.+Ar.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaat1ere şahit
olsunlar ve Allah'ın kendilerine nzık olarak verdiği
(kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerdel (onları kurban
ederken) Allah'ın adını ansınıar. Artık onlardan siz de yiyin,
yoksula fakire de yedirin (Diyanet 022/028).
Ar. "r~f ~" Tü. "altı gün"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde altı kün
(TİEM 73 265r/4=025/059); altı kün (Hekimoğlu KT 349b/5=025/059); Batı
Türkçesi Kur'an tercümelerinde: altı gün (Manisa KT 256a14=025/059); altı gün
(TİEM 40 173a18=025/059) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "r~f ~ " karşılığı kullanılan
sözcüklerden altı kün; altı kün; altı gün; altı gün (T.) sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.
Kur' an:
Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde
(altı evrede) yaratan, sonra da Arş'a kurulan Rahman'dır. Sen
bunu haberdar olana sor! (Diyanet 025/059).
Göklerin ve yerin yaratılışında zikredilen altı günün, bildiğimiz manada
gün olması mümkün değildir. Çünkü gün ancak güneşin doğması ve batmasıyla
meydana gelir. Gökler, güneş ve ay yaratılmazdan önce gün kavramı nasıl
düşünülebilir diye sorulan bir soruya; eğer ortada bir gezegen ve güneş
bulunmuş olsaydı, bu yaratma müddeti bin günlük bir miktar olurdu, demek
olan bir zaman dilimi manasında olduğu şeklinde bir cevap verilebilir. Birçok
lİslam alimlerinin çoğunluğuna göre, bu belli günler Zilhicce'nin ilk on günüdür.
Onuncu günü Kurban Bayramı'nın ilk günü olmaktadır (Diyanet 1996: 123).

müfessir ise altı günü, altı vakit veya altı vaktin altı günden daha uzun olması
şeklinde yorumlamıştır. Söz konusu altı gün bilimin, altı bileşim veya canlı
varlıkların kimyasal yapısını oluşturan hidrojen, oksijen, karbon, azot, fosfor ve
kükürt gibi altı çeşit ana madde şeklindeki açıklamaları ile bir ilişki kurulabilir
mi sorusunu akla getirmektedir. Bu süreyi bin yıla tekabül eden yevmi ahiret
günü olarak anlayanlar da olmuştur (Kalın 2001: 91).
Ar. "~~f~l' Tü. "dört gün"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde
künlir(TİEM 73 348r/8=041/010); tört
kün (Hekimoğlu KT 455b/8=041/010);
dört gün (Manisa KT345b17=041/010);
sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde

tört

kün (Rylands KT 77a12=041/010); tört
Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde:
dört gün (TİEM 40 227a/2=041/01O)
Ar. "~~f ~)

" karşılığı

kullanılan

sözcüklerden tört künUir; tört kün; dört gün; dört gün (T.) sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.
Kur' an:
O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit
dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve
orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar
takdir etti (Diyanet 041/010).
Ar. ".Ilıı ~~i" Tü. "Allahın

(ceza)

günleri,,2: Doğu

Türkçesi

Kur'an

tercümelerinde ta.yn künliri (TİEM 73 366v/4=045/014); Tafirııııii künleri
(Rylands
KT
95a11=045/014);
TangnmiJ künleri
(Hekimoğlu
KT
476b17=045/l04);
Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde:
Taiin taaJanuii
yatayiceManisa
KT
364a12=045/014);
Tann günleri ( TİEM 40
237b/8=045/014)
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. ".ılı i ~~i"karşılığı kullanılan sözcüklerden

ta.yn künliri; Tafirııııii künleri; TangnmiJ künleri (T.); Taiin taaJanuii va-tayi
(T. +Ar.); Tann günleri (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
İnananlara söyle, Allah'ın (ceza) günlerinin geleceğini
urnmayanları (şimdilik) bağışlasınlar ki Allah herhangi bir
topluma (kendi) kazandığının karşılığını versin (Diyanet
045/014).
2 Eyyamü'l-Arab (eyyam: günler; müfredi yevm). Arab an'anesinde Cahiliye devrinde
(ve İslamiyet'in ilk zamanlarında) kabileler arasındaki savaşlara karşılık gelen bir
tabirdir. Bu "günlerin" her birinin adı yevm kelimesiyle başka bir kelimeden
mürekkeptir. Bu günlerin sayısı pek çoktur; yalnız içlerinde "iü l}argünü" gibi, birçoğu
bütün kabilelerin iştirak ettiği hakiki bir muharebeyi değil, birkaç aile, hatta birkaç kişi
arasındaki ufak-tefek çarpışmalara delalet eder. Bizzat Araplar bile bazen bu noktaya
işaret etmişlerdir (Bilgin 1993: 201).

Arapça da "eyyarn" kelimesi ıstılahta, "hatırlanan tarihi olaylar"
anlamına gelir. Bu nedenle "eyyamullah", geçmişteki büyük şahsiyet ve
toplumlara emellerine göre verilen ceza ve mükafatlara değinen insanlık
tarihinin önemli olaylarını kasdeder (Bilgin 1993: 203).
Eski Arap geleneğinde "gün" ya da "günler" deyimi, çoğu zaman
önemli tarihi olayları işaret için kullanılırdı (örn. Eyyamü'l-Arab; İslam öncesi
Araplar arasında cereyan eden kabile savaşlarını ifade eden bir deyimdir.)
Bununla birlikte Kur'an'ın "gün" sözcüğüne sıkça yüklediği ahirete ilişkin
çağrışımlar (örn. "son gün, kıyamet günü, hesap günü" vb.) ve özellikle de
"Allah'ın günleri" deyimiyle açıkça dünyevi zamanın sonunda gerçekleşecek
olan Allah'ın yargısının ya da yargılamasının kasdedildiği göz önünde
bulundurulursa, yukarıdaki anlam örgüsü içinde de bu ifadenin aynı anlamı
taşıdığını; yani Kıyamet gününde Allah'ın insana ilişkin nihai yargılaması
anlamına geldiğini söylemek tek nihai yoldur. Çoğul formun (Allah'ın Günleri)
kullanılmış olması, muhtemelen, Kur' an' ın öylesine sıkça kullandığı "Gün"
deyiminin aslında insanın zaman kavramıyla ya da zaman tanımlamasıyla pek
ilgisi olmasıdını; bunun daha çok bilinen "zaman" kavramının içinde bir yer
tutmadığı gibi bir anlam da taşımadığı, öteler ötesi bir başka realiteyi işaret
ettiğini göstermektedir (Bilgin 1993: 203).
Sonuç olarak "Eyyamullah" kavramı şu anlamlara gelmektedir.
a.Önceki milletlerin başından geçen olaylar. b. Allah'ın nimetleri c. Allah'ın
musibetleri d. Nimet günleri e. Ceza ve mükafatlar f. Allah'ın intikam alması g.
Allah'ın kıyamet gününde insanları yargılaması (Bilgin 1993: 203).
Ar.

"~4f~W" Tü. "Sekiz gün"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde SiJdZ

.künliir (TİEM

73 420v/2=069/007);
sekiz .künler (Anonim
KT
103a115=069/007); sekiz kün (Hekimoğlu KT544b/5=069/007); Batı Türkçesi
Kur'an tercümelerinde: sekiz gün (Manisa KT 419b/4=069/007); sekiz gündüz
(TİEM 40 271a15=069/007) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar.

"~4f ~W " karşılığı kullanılan

sözcüklerden siikiz künliir; sekiz künler (T.); sekiz gün (T.); sekiz gündüz (T.)
sözcük gruplarından meydana gelmiştir
TİEM 73 ve Anonim KT'de Ar."
çevirisine bire bir uyularak yapılmıştır.
durum bire bir çevirinin bir yansımasıdır.
Kur' an:

~4f ~W"

Tü. "siikiz künliir"

metnin

Türkçenin yapısına aykırı olan bu

Allah, onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların
üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi,
içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde
görürdün(Diyanet 069/007).

Ar. "~~\

r~\"Tü. "ahiret günü"; Doğu Türkçesi

Kur'an tercümelerinde

ke{1iııld kün

(TİEM 73 3r/1 =002/008); 1p.yBrııet küni (Hekimoğlu KT
2b/7=002/008); 1p.yamet gürıi (Manisa KT 2b/5=002/008); soiirağı gün (TİEM
40 2b/4=002/008) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar. "~~\

r~i" karşılığı

kullanılan

sözcüklerden keQinki kün (T.); lpyamet küni (Ar.+T.); lpyamet güni(Ar.+T.);
soiirağı gün (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:

İnsanlardan, inanmadıkları halde, "Allah'a ve ahiret gününe
inandık." diyenler de vardır (Diyanet 002/008).

Ahiret günü kavramı Bakara suresi 232. ayette de Ahiret gününün İslam
inancına göre son safha olmasından dolayı TİEM 73 KT'de ve TİEM 40 KT'de
sol] ve sofirağı kelimeleriyle meydana getirilmiştir.
Ar. "~~\

ry."

Tü. "Kıyamet günü"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde

kün (TİEM 73 28v/7=0021232); 1p.yBrııet kün (Hekimoğlu KT
35a/2=0021232); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: 1p.yBrııetgürıi (Manisa
KT 26a/8=002/232); soiiragı gün (TİEM 40l7b/7=002/232)
sözcükleriyle
karşılanmıştır.
SO!)

Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar.

"~~i

ry. "

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden sol] kün (T.); lpyamet kün; lpyamet kün; lpyamet güni (Ar.+T.);
soiirağı gün (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:

Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini
bitirdikleri zaman kendi aralarında aklın ve dinin gereklerine
uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde, eşleriyle
(yeniden) evlenmelerine engelolmayın.
Bununla içinizden
Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt verilmektedir.
Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Allah bilir, siz
bilmezsiniz (Diyanet 002/232).

Ar. "~~\

ry."

Tü. "Kıyamet günü"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde;

u1ug kün; (TİEM 73'241r/7=022/001);

u1ug kün (Anonim KT 40a/2=022/001);
; 1p.yBrııetgüriı (Manisa KT

pyamet (Hekimoğlu KT 319a/2=022/001)
231 b/5=022/00 1);
karşılanmıştır

kıyamat

(TİEM 40 KT' 157b/1 =022/00 1) sözcükleriyle

Oturmanın zıddı, bir kalkış, kıyamet için azm, muhafaza ve ıslah, vukuf

ve sebat içinde adalet, bir şeyin değeri, kıyamet günü mahlukatın tekrar
dirilerek kalktığı zaman, Cuma günü, gecenin bir parçası, sının belli olmayan
vakit gibi anlama gelmektedir. Kıyamet, Kur' an' da 70 yerde yevm kelimesi ile

birlikte terkip halinde geçmektedir. Bu durumda, kıyametin kendisinin zaman
olmadığı, zamanın mahiyetini bildirdiği görülür (Kalın 2001: 147-148).
Kıyamet, Kur'an'da

70 yerde yevm kelimesi ile birlikte (~~i ~';.)terkip

halinde geçmektedir. Bu durumda,
zamanın mahiyetini bildirdiği açıktır.
Türkçe ilk Kur'an

kıyametin

çevirilerinde

Ar."

kendisinin
~~i

~';."

zaman olmadığı,
karşılığı

kullanılan

sözcüklerden wug kün; wug kün (T.); Jpyamet (Ar.); Jpyamet güni (Ar.+T.);
Jpyamat (Ar.) sözcük veya sözcük gruplanndan meydana gelmiştir.
Ar.

"Lo';." Tü.

"Kıyamet günü" Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde 01kün

(TİEM 73 6v/l =002/048); 01 kün (Hekimoğlu KT 7b/l =2/48); Batı Türkçesi
Kur'an tercümelerinde bir gün heybeti (Manisa KT 5b/l0=002/048); bir gün
(TİEM 40 4b/8=002/048) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar.

"Lo';. " karşılığı kullanılan sözcüklerden

01 kün; 01 kün (T.); bir gün heybeti (T.+Ar.); bir gün (T.) sözcük gruplanndan
meydana gelmiştir.
Kur' an:
Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir başkası adına
bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul
olunmaz, fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez (Diyanet
002/048).

::'.JI" Tü.

Ar. '\: .•

"Cumartesi"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde şiııba

kün

(TİEM 73 7r/9=002/065);
şenbelcrnek içinde (Hekimoğlu KT
1Oa/1=002/065); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: sebt güni (Manisa KT
7b/4=002/065); şenbe güni (TİEM 40 5b/l1 =002/065) sözcük gruplanyla
karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar.

".:..::.ıı" karşılığı

kullanılan sözcüklerden

şanbii kün (F.+T.) ; şenbelernek içinde (F.+T); sebt güni (Ar.+T.); şenbe güni
(F.+T) sözcük gruplanndan meydana gelmiştir.
Kur' an:
Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri
bilirsiniz. Biz onlara, "Aşağılık maymunlar olun." demiştik
(Diyanet 002/065).
Söz konusu adlandırmada geçen "şenbe= cumartesi'nin Yahudiler için
özel bir anlamı vardır. Yahudilikte haftalık cumartesi ibadeti (Şabat: sebt)
bulunur. Cuma akşamı güneşin batışıyla başlar, cumartesi akşamı sona erer. Bu
ibadet sinagogda yapılır. O gün, ateş yakılmaz, çalışılmaz, taşıt kullanılmaz.
Bütün bu dünyalık işler yasaktır. Yahudi inancına göre Tanrı, alemi altı günde
yaratmış, yedinci günde dinlenmiştir. Bunun için Yahudiler, yedinci gün olan
cumartesi gününü dinlenmeye ve ibadete ayırmışlardır. Cumartesi onlar için

dinlenme günüdür. Yahudiler cumartesi gününe saygıdan çalışmazlar. O gün
bütün aile sofraya oturur baba takdis duasını okur (Kök 2004: 3).
Ar.

"~;J~

ı:ı;ı"

Tü.

"Sayılı

birkaç

gün",

Doğu

Türkçesi

Kur'an

tercümelerinde sanhğ künliir. (TİEM 73 iOv/6=002/0BO); sanhğ künler
(Hekimoğlu KT llb/5=002/0BO); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: niçe
günler ki pr.t gündür (Manisa KT Bbl11=002/0BO); sağışlanmış günler ya ~nl
kırk gün (TİEM 40 6b/B=002/OBO) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar. "

~;J~ ı:ı;!"

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden sanlığ künHir (T.); san1ığ künler (T.); niçe günler ki .Ipr~ gündür
(T.); sağışlanmış günler ya(nı kırk gün (T.) sözcük gruplarından meydana
gelmiştir.
Kur'an:

Bir de dediler ki: "Bize ateş, sayılı birkaç günden başka asla
dokunmayacaktır."
Sen onlara de ki: "Siz bunun için
Allah'tan söz mü aldınız? -Eğer böyle ise, Allah verdiği
sözden dönmez. Yoksa siz Allah' a karşı bilemeyeceğiniz
şeyleri mi söylüyorsunuz?"(Diyanet 002/0BO).

,,:=-,,;J~

ı:ı;!" Tü. "Sayılı günler": Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde
sanhğ künlir (TİEM 73 2 Iv/3=00211B4); sanhğ künler Hekimoğlu KT
26bl1=002I1B4); niçegünlerki sayılmışdur(Manisa KT 19b/B=002I1B4); günler
sağışlanmışlar (TİEM 40 13b/4=002I1B4) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Ar.

Türkçe ilk Kur' an çevirilerinde

Ar. "

:=-";J~

ı:ı;!" karşılığı kullanılan

sözcüklerden sanlığ küriliir; sanlığ künler (T.); niçe günler ki sayılmışdur (T.);
günler sağışlanmışlar (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta
olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar.
Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir.
Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela
fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer
bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır (Diyanet
002I1B4).

Sözlük anlamı sayılı günler demektir. İslam kültüründe özellikle Ramazan
ayı ve Kurban Bayramı'nın teşrik tekbiri alınan günler için söylenir. Bazı
müfessirlere göre (eyyam-ı madudu) ifadesinden kasıt, orucun istenildiği zaman
değil, yılın belirlenmiş olan günlerinde, yani Ramazan ayında tutulması
gerektiğidir. Bundan başka Kurban Bayramı arifesinin sabahından dördüncü
günün akşamına kadar olan günler için de (ki bu günlerde teşrik tekbirleri

alınır\ Eyyam-ı madudu denilir. Ayrıca Bakara suresının 80. ayetinde, bu
ifadenin Yahudiler
tarafından,
Hz. Musa'nın
Tur'da
bulunduğu
ve
İsrailoğulları'nın
buzağıya taptıkları günler kadar bir süre cehennemde
bulunacaklarını belirtmek üzere kullanıldığı da bildirilmektedir.
Ar.

";:.1

~4\"Tü.

"Başka günler, diğer günler"; Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde a{Iııı 1dirı1ar (TİEM 73 21v/3=0021184); öngin 1dirı1er
(Hekimoğlu KT 26bl1=002/184); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: özge
günler (Manisa KT 19b/8=002/184); ayruk günler (TİEM 40 13b/4=002/184)
sözcükleriy le karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. ";:.1
karşılığı kullanılan

~4\ "

sözcüklerden aQın künlö.r (T.); öngin künler (T.); özge günler (T.); ayruk günler
(T.) sözcük gruplarından meydana gelmişdir.
Kur' an:
Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yoıculukta
olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar.
Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir.
Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela
fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer
bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır (Diyanet
0021184).
Ar.

"r4f ~SU" Tü.

"üç gün"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde

üç kün

(TİEM 73 23v/3=0021196); üç kün (Hekimoğlu KT 29a/l=0021196); Batı
Türkçesi Kur'an tercümelerinde: üç gün (Manisa KT 21b/4=002/196); üç gün
(TİEM 40 14b/8=0021196) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "r4f ~
" karşılığı kullanılan
sözcüklerden üç kün; üç kün; üç gün; üç gün (T.) sözcük gruplarından meydana
gelmiştir.
Kur'an:
Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz
zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum),
ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a
karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu
bilin (Diyanet 0021196).
3 Teşrik kelime olarak, çehresi güzelolmak,
doğu tarafına yönelmek, güneşte et kurutmak ınanalanna gelir.
Fıkıh ıstılahında; Kurban Bayramı'nın birinci gününden (Zi'lhicce'nin
LO. günü" sonraki üç güne verilen
addır. Bu günlere teşrik adının verilmesi; Arapların o günlerde, kurbanlarının etlerini kurutmak için güneşe
serdiklerinden dolayıdır. Teşrik günlerinin ilkine yani Zi'l-hicce ayının i ı. gününe hacılar o günü Mina'da
istirahatte geçirdikleri için ; "KaIT günü" denilir. Teşrik günlerinin ikinci gününe "En-nefru'l-evvel",
üçüncüsüne de "En nefru'l ahır" denir. Bu günlere anılan isimlerin verilmesine sebep, hacıların o günlerde
Mina'dan topluca çıkıp Mekke'ye doğru yol almalandır. Nefr, sözlükte dağılmak, boşanmak ınanalarına gelir.
Teşrik günlerinde oruç tutmak haramdır. Hz. Peygamber bu günlerde ve bayraın günlerinde oruç tutmayı men
etmiştir (İslam Bilgileri Ansiklopedisi, 1993: 212b).

Ar.

"r4f ~"

Tü. "Yedi gün"; Doğu Türkçesi Kur' an tercümelerinde yeti 1diıı

(TİEM 73 23v/4=0021196); yiti 1diıı (Hekimoğlu KT 29a/2=0021196); Batı
Türkçesi Kur'an tercümelerinde: yidi gün (Manisa KT 2Ib/5=0021196);yidi gün
(TİEM 40 14b/8=0021196) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. " r4f ~"
karşılığı kullanılan
sözcüklerden yeti kün; yiti kün; yidi gün; yidi gün (T.) sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.
Kur'an:
. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz
zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum),
ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a
karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu
bilin (Diyanet 0021196).
Ar. "ı;;s.j ~f

~~)" Tü. "Dört ay on gün"; Doğu Türkçesi

Kur'an

tercümelerinde tört ay on 1diıı (TİEM 73 29b/8=002/234); tört ay on 1diıı
(Hekimoğlu KT 35b/4=002/234); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: dört ay
on gün (Manisa KT 26b17=002/234); dört aylar dakı ya (n! on gün (TİEM 40
18a/2=002/234) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur' an çevirilerinde Ar. "ı;;s.j ~f ~~f " karşılığı kullanılan

.

sözcüklerden tört ay on kün ; tört ay on kün; dört ay on gün; dört aylar dakı ya' nI
on gün (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine
dört ay on gün (iddet) beklerler. Sürelerini bitirince artık
kendileri için meşru olanı yapmalarında size bir günah
yoktur. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır (Diyanet
002/234).
Ar.

"Coy."

Tü. "Bir gün": Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde:

bir 1diıı

(TİEM 73 32r/9=002/259; bir 1diıı (Hekimoğlu KT 40b/9=002/259); Batı
Türkçesi Kur'an tercümelerinde: bir gün (Manisa KT 30a/11=002/259) bir gün
(TİEM 40 20a/10 =002/259) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "Coy. " karşılığı kullanılan sözcüklerden
bir kün; bir gün (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Yahut altı üstüne gelmiş (ıpıssız duran) bir şehre uğrayan
kimseyi görmedin mi? O, "Allah, burayı ölümünden sonra
nasıl diriltecek (acaba)?" demişti. Bunun üzerine, Allah onu
öldürüp yüz yıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu: "Ne
kadar (ölü) kaldın?" O, "Bir gün veya bir günden daha az
kaldım" diye cevap verdi (Diyanet 002/259).

"~Y.~

~i\"y." Tü. "Bir gün ya da bir günün birazı kadar"; Doğu
Türkçesi Kur'an tercümelerinde bir kürınüg bir ançası (TİEM 73 32r/9=002/259;
Ar.

fdiııııiııg yarısı (Hekimoğlu KT 40b/9=002/259);
Batı Türkçesi Kur'an
tercümelerinde: buçut gün (Manisa KT30bll =002/259); birgün ya birgünün bir
nicesi(TİEM 4020a/LO=002/259) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. " ~y.~ ~i \"y." karşılığı kullanılan
sözcüklerden bir künnÜIJ bir ançası (T.); künning yarısı(T.); buç~ gün(T.); bir
gün ya bir günün bir nicesi (T.) sözcük gruplanndan meydana gelmiştir.
Kur' an:
Yahut altı üstüne gelmiş (ıpıssız duran) bir şehre uğrayan
kimseyi görmedin mi? O, "Allah, burayı ölümünden sonra
nasıl diriltecek (acaba)?" demişti. Bunun üzerine, Allah onu
öldürüp yüz yıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu: "Ne
kadar (ölü) kaldın?" O, "Bir gün veya bir günden daha az
kaldım." diye cevap verdi (Diyanet 002/259).
Ar. ")~ı ;'j" Tü. "Gün önü"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde kürınüg

ivili

(TİEM
73 45r/2=003/072);
1dirırıiııg evveli (Hekimoğlu
KT
56b/5=003/072); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: gün evveli (Manisa KT
41a/6=003/072); gündüzin illdnde (TİEM 40 27a/5=003/072) sözcükleriyle
karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. ")~ı ;'j " karşılığı kullanılan
sözcüklerden künnÜIJ avali (T.+Ar.); künning evveli (T.+Ar.); gün evveli
(T.+Ar.); gündüzin ilkinde (T.) sözcük gruplanndan meydana gelmiştir.
Kur' an:
Kitap ehlinden bir grup, "Mü'minlere indirilene gunun
başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin, belki onlar (size
bakarak) dönerler." dedi (Diyanet 003/072).
Ar. "~~T" Tü. "Gün sonu" ; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde kürınüg
so!)ı (TİEM 73 45r/2=003/072;
); fdiııııiııg songı
(Hekimoğlu KT
56b/5=003/072); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: gün a.!Jm (Manisa KT
41a/7=003/072); gündüzin som (TİEM 40 27a/5=003/072) sözcük gruplanyla
karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. " ~~T" karşılığı kullanılan sözcüklerden
künnÜIJ sOIJı (T.); künning songı (T.); gün abiri (T.+Ar.); gündüzin sonı (T.)
sözcük'gruplanndan meydana gelmiştir.
Kur' an:
Kitap ehlinden bir grup, "Mü'minlere indirilene günün
başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin, belki onlar (size
bakarak) dönerler." dedi (Diyanet 003/072).

Ar.

"~~Y."

Tü. "Çetin bir gün"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde bu

kürı turur .tatıg

(TİEM 73 i69v/3=0 11/077); ptıg kürı (Hekimoğlu KT
22lb/2=011/077);
Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: ptı düşvar gün
(Manisa KT 159a15=01 1/077); katı gün (TİEM 40 108a15=011/077)
sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. ,,~
~Y. " karşılığı kullanılan
sözcüklerden bu kün turur ~tıg (T.) ; ~tıg kün (T.); J.catı düşvar gün (F.+T.);
katı gün(T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Elçilerimiz Lfıt'a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü
daraldı ve "Bu çok zor bir gün." dedi (Diyanet 011/077).
Kıssayla ilgili olarak Kur'an'ın çeşitli bölümlerinde zikredilmiş olan
ayrıntılar, meleklerin Hz. Lfıt'a yakışıklı gençler biçiminde geldiklerini ve Hz.
Lfıt'un onların melekler olduklarını fark etmediğini açık bir şekilde
göstermektedir. Kavminin nasıl arsız, nasıl mücrim olduğunu bildiğinden dolayı
endişeye kapılmasının, sıkıntı duymasının nedeni budur (Mevdudi cilt 2: 413).
Ar. "~~

ry."

Tü. "Hasat günü"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde

biçliri kürı (TİEM

73 108b/9=006/14l);
biçmek kürıi (Hekimoğlu KT
l4lb/8=006/14l);
Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: biçdügi gün (Manisa
KT 01b/10=006/14l); biçmegi güni (TİEM 40 68a14=006/14l) sözcükleriyle
karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~~
ry. " karşılığı kullanılan
sözcüklerden biçari kün (T.); biçmek küni (T.); biçdügi gün(T.); biçmegi güni
(T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
O, çardaklı-çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit
hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri) birbirine
benzer ve (her biri) birbirinden farklı biçimde yaratandır.
Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de
hakkını (öşürünü) verin, fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf
edenleri sevmez (Diyanet 006/041).
Ar. "~f

~y.yl~"

Tü. "Acı bir günün azabı"; Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde: ağrıtıgb1pn kürıi (TİEM 73 164r/7=0 11/026); iglig laiııııüngpm
(Hekimoğlu KT 2l6a12=011/026); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: ulu
kürı ıq,8bı (Manisa KT 155a12=01 1/026); azabını ağrıdıcı günün (TİEM
401 05a15=0 l1/0026)v sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~f ~y.yl~ " karşılığı kullanılan

sözcüklerden agntıglı lpn küni (T.); iglig künnüng 1p.nı (T.); ulu kün ~bı
(T.+Ar.);
gelmiştir.

azabını

ağrıdıcı

günün

(Ar.+T.)

sözcük

gruplarından

meydana

Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben
sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum
(Diyanet 011/026).
Ar.

"~Y..~j:;."Tü. "O günün

zilleti": Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde

tJzğut küni (TİEM 73 169v/8=011/066); 01 künnüng borluP (Hekimoğlu KT
220b/3=011/066); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: 01 gün (Manisa KT
158a111=0 11/066); 01günün horbğı (TİEM 40 107b/6=0 11/066) sözcükleriyle
karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar.
~j:;. " karşılığı kullanılan

"~Y..

sözcüklerden 1pzğut küni (T.); ol künnüng borlulp (T.+F.); 01 gün (T.); 01 günün
horlığı (T.+F.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
(Helak) emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman
etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün
rezilliğinden
kurtardık.
Şüphesiz Rabbin mutlak güç
sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir (Diyanet 011/026).
Ar. "~~

rY.." Tü.

"Fırtınalı bir gün"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde

yel tüpilig kün (TİEM 73 189v/2=014/018); ptıg kün (Hekimoğlu KT
248b/4=014/018); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: bir gün (Manisa KT
178a/8=014/018);
bir gün (TİEM 40 121b/4=014/018)
sözcükleriyle
karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~~
rY.. " karşılığı kullanılan
sözcüklerden yel tüpilig kün (T.); ~tıg kün (T.); bir gün; bir gün (T.) sözcük
gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: Onların işleri,
fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer.
(Dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin (ahirette) yararını
görmezler. İşte bu, derin sapıklıktır (Diyanet 014/018).
Yani, İlahi davete karşı sadakatsiz, inançsız ve isyankar olanlar ve
peygamberlerin davet ettikleri yola uymayı kabul etmeyenler, sonunda hayatları
boyunca kazandıklarının ve yaptıkları işlerin bir yığın kül kadar değersiz
olduğunu göreceklerdir. Uzun yıllar boyunca biriken büyük bir kül tepeciği
nasıl fırtınalı bir günde rüzgar tarafından darmadağın ediliyorsa, aynı şekilde
onların bütün büyük işlerinin o fırtınalı kyamet gününde bir yığın külden başka
bir şeyolmadığı görülecektir. Onların dünya hayatında övündükleri yararlı ve
ıslah edici hareketleri, o gün bir yığın kül kadar değersiz olacak ve kıyamet
gününün fırtınası tarafından etrafa saçılacaktır (Mevdudi Cilt 2:544).
Ar.

"J.!;

~Y.." Tü."GÖç

köçgü küni (Rylands

günü" köçgü künl8.ri (TİEM 73 202r/l=016/080);

KT 73a11=016/080);

köçmek

küni (Hekimoğlu

KT

265a/8=016/080); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: geçüp gitgen gün
(Manisa KT 190bl11 =016/80); gÖfmegünüz güni (TİEM 40 130a/ll =016/80)
sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~
karşılığı kullanılan

ry. "

sözcüklerden köçgü künUiri (T.); köçgü küni (T.); köçmek küni (T.); geçüp
gitgen gün (T.); göçmegünüz güni (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur'an:
Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı.
Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde. gerek ikamet
gününüzde kolayca taşıyacağınız evler; onların yünlerinden,
yapağılarından
ve
kıllarından
bir
süreye
kadar
yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi
(Diyanet 016/080).
Ar. "~~~ ry." Tü. "ikamet günü": turğu künliri (TİEM 73 202rl1 =0 16/080);

turğulut kün (Rylands KT 73a/2=016/080); mu#m bolmapngız küni
(Hekimoğlu KT 265a/8=16/80); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: mu#m
olan gün (Manisa KT 191a/l=016/080);
turmağunuz güni (TİEM
40130a/ll=016/080)
sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. " ~~~
karşılığı kullanılan

r:;t

sözcüklerden turgu künUiri (T.); turğul,* kün (T.); m~
bolma1pngız küni
(Ar.+T.); m~
olan gün (Ar.+T.); turmağunuz güni sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.
Kur' an:
Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı.
Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet
gününüzde kolayca taşıyacağınız evler; onların yünlerinden,
yapağılarından
ve
kıllarından
bir
süreye
kadar
yararlanacağınız ev eşyası ve geçimHkler meydana getirdi
(Diyanet 016/080).
Ar. "~f

iY."

Tü. "Acı bir gün"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde:

ağrıtıgh kün (TİEM 73 164r/7=011/026);iglig
kün (Hekimoğlu KT
216a/2=011/026); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: ulu kün (Manisa KT
155a/2=011/026); ağrıdıcı gün (TİEM 40105a/5=011/0026)
sözcükleriyle
karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~f iY. " karşılığı kullanılan
sözcüklerden agntıgh kün (T.); iglig kün (T.); ulu kün (T.+Ar.); agndıcı gün
(Ar.+T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben
sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum
(Diyanet 011/026).

Ar. " :waıır JI.
rPI

0.-

"Tü. "Gölge günü"; Doğu Türkçesi Kur' an tercümelerinde:

köliitgBli ldin (TİEM 73 274v/l=026/l89);

uluğ ldin (Hekimoğlu KT
359a/3=0261189); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: ulu gün (Manisa KT
264a1l =0261189); gölge eyleyen bu1ıd günün (TİEM 40 l77b/9=0261189)
sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur' an çevirilerinde

rPI

Ar. ":waıı r JI.
0.-

"

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden köHitgali kün (T.); uluğ kün (T.); ulu gün (T.); gölge eyleyen bulıd
günü (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Onlar Şu'ayb'ı yalanladılar. Derken gölge gününün azabı
onları yakaladı. Şüphesiz o, büyük bir günün azabı idi4
(Diyanet 0261189).
Ar.

"ö;;.iı

r~"Tü. "Hasret

günü"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde:

öldingü ldin (TİEM 73 225r/6=0 19/039); öldingü ldin (Anonim KT
13bl1=0 19/039); öldinç 1diııi (Rylands KT l5bl1 =0 19/039); nedamet 1diııi
(Hekimoğlu KT 296a18=019/039); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: l;ıasret
güni (Manisa KT 214a1l0=019/039); hasrat güni ya(nf layamat (TİEM
40 146a13=0 19/039) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "

ö;;.iı

r~" karşılığı

kullanılan

sözcüklerden öküngü kün; öküngü kün (T.); ökünç küni (T.); ned8met küni
(Ar.+T.); l}.asret güni (Ar.+T.); hasrat güni yanı kıyarnat (Ar.+T.) sözcük
gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Onları, gaflet içinde bulunup iman etlnezlerken ışın
bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar (Diyanet 019/039).
Ar. "~ı

~y"" Tü.

"Peth güni"; Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde:

açmaÇ 1diııi (TİEM 73 303r/2=032/029); pyamet güni (Hekimoğlu KT
398bl1=032/029); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: nuşret güni (Manisa
KT 297a/2=032/029); kth güni (TİEM 40l98a111 =032/029) sözcükleriyle
karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. " ~i
~~"
karşılığı kullanılan
sözcüklerden açm~ küni (T.); lpyamet güni (Ar.+T.); nuşret güni(Ar.+T.); feth
güni(Ar.+T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
açm~ küni ~i
~~ " "feth güni açmaÇ 'fıçma, çözme" aç-malç, aç- "açmak,
çözmek" (bk. ED l8b)5.

4

Tefsir bilginlerinin açıklamasına göre; Şu'ayb Peygamber'in kavmi yedi gün şiddetli bir sıcağa maruz
kalmış, evlerinde nefes alamaz hiile gelmişlerdi. İşte böyle bir durumda, gökte siyah bir bulut belirmiş,
onlar da biraz rahatlamak için bu bulutun gölgesinde toplanmışlardı. Sonra bu bulut ateş olup üzerlerine
inmiş ve onları yok etmişti (Diyanet 1996).

De ki: "Fetih (Kıyamet) günü, inkar edenlere iman etmeleri
fayda
vermeyecektir.
Onlara
göz
de
açtırılmayacaktır"(Diyanet 032/029).
Ar.

"~i

rY."

Tü. "Gerçek vaat yani kıyamet";

Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde: könilig küni (TİEM 73 240r/6=021/097); kirtülüg YanI uluğ kün
(Anonim KT 37a/3=021/097); nIs'tvade(Hekimoğlu KT 317b/8=021/097); Batı
Türkçesi Kur'an tercümelerinde: .fıa,t vade ki py5met güni (Manisa KT
230b/6=021/097); hak va 'dası YanI kıyamat (TİEM 40 156b/7=021/097)
sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~i
rY. " karşılığı kullanılan
sözcüklerden könilig küni (T.); kirtülüg yani uluğ kün(T.); rast vade (F.+Ar.);
~
vade ki lp.yamet güni (Ar.+T.); hak va'dası yani kıyamat (Ar.) sözcük
gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Gerçek vaad (kıyametin kopması) yaklaşır, bir de bakarsın
inkar edenlerin gözleri açılıp donakalmıştır. "Eyvah bizlere!
Doğrusu biz bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz."
derler (Diyanet 021/097).
Ar. "~

~Y."

Tü. " Kısır

(hayırsız)

gün";

Doğu

Türkçesi

Kur'an

tercümelerinde:
tujmaju kün (TİEM 73 246r/2=022/055); psır kün
(Hekimoğlu KT 325a/6=022/055); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: 01 gün
(Manisa KT 236b/4=022/055);
kısır gün (TİEM 40 160b/6=022/055)
sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. " ~
karşılığı kullanılan

~Y."

sözcüklerden tugmagu kün (T.); lp.sır kün(T.); 01 gün(T.); kısır gün (T.) sözcük
gruplarından meydana gelmiştir.
Kur'an:
İnkar edenler, kendilerine kıyamet ansızın gelinceye, yahut da
onlara kısır bir günün6 azabı gelip çatıncaya dek o
Kur' an' dan bir şüphe içinde kalırlar (Diyanet 022/055).
"Kısır" sıfatı mecazi anlamda güne atfedilmiştir. "Bir gün" eğer o günde
tüm planlar, ümitler ve araçlar etkisiz kalıyor veya gecesini getiremiyorsa "kısır
bir gün"dür. Mesela Hz. Nuh'un kavmi, Ad ve Semud kavimleri, Lüt ve
Meyden kavimlerinin Allah'ın azabı ile karşılaştıklarında yaşadıkları günler de
bu anlamda kısır günlerdir. Çünkü bu günler onlar için hiçbir "yarın"
getirmemiş ve hiçbir şeyonların akıbetini engelleyememiştir (Mevdudi Cilt
3:385).

Clauson 1972 bu yazıda ED olarak kuııanılmıştır.
Bazı tefsir bilginleri, bu "kısır gün"ün, müşriklerin ağır bir yenilgiye uğradıkları Bedir Savaşı günü olduğunu
ifade etmişlerdir (Diyanet 1993).

5
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Ar. "~\

~'Y." Tü."

İki topluluğun karşılaştığı gün"; Doğu Türkçesi Kur'an

eldd cim satğaşnıp idin (TİEM 73 53r/4=003/155); olldin
Puıştı iki ögür (Rylands KT 19b/3=003/155); iki cem satğaşnıp gün
(Hekimoğlu KT 68a/2=003/155); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: iki çen
fapup şavaşduğı Vl$dı(Manisa KT 48b/11 =003/155); ol gün kim irişdi iki
bölük(TİEM 40 32a/6=003/155)
tercümelerinde:

Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

~'Y. "

Ar. "~\

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden ekIci cam satgaştulp kün (T.+Ar.); ol kün ~ştı
iki ögür (T.); iki
cem satgaştulp gün (T.+Ar.); iki çeti tapup şavaşduğı v$da (T.+Ar.); ol gün
kim irişdi iki bölük (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip
kaçanları, şeytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dolayı
yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları affetti.
Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır,
halimdir (hemen
cezalandırmaz, mühlet verir) (Diyanet 003/155).
Ar. "~~\

~i

~'Y."

Tü. " İki ordunun çarpıştıkları (karşılaştıkları)

gün"

eldd clim salgaşmış idin (TİEM 73 54r/6=003/166); iki cem satğaşmışı gün
(Hekimoğlu KT 69b/2=003/166); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: iki çen
fapışup şavaş güni (Manisa KT 50a/l=003/166); ol gün kim irişdi iki bölük
(TİEM 40 32b/9=003/166) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar.

"~~i

~\

~'Y. "

karşılığı kullanılan

sözcüklerden ekIci cam satgaşmış kün; iki cem satgaşmışı gün (T.+Ar.); iki çeti
tapışup şavaş güni (T.); ol gün kim irişdi iki bölük(T.) sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.
satgaş~
"basmak, ayak altında kalma, ezip geçme" satga- basmak, ayak
altında kalmak, ezip geçmek satga-ş~
(bk. ED 800a).

~'Y." Tü.

Ar. " ~\

"İki topluluğun karşılaştığı gün" Doğu Türkçesi Kur'an

körüşti .tawuştı eldd güriih. (TİEM 73 135r/4=008/041); iki
cem .tanşmışıldin (Rylands KT 2a/l=008/041); iki ögümüog satğaşnıp ldini

tercümelerinde:

(Hekimoğlu KT 175b/9=008/041); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde:

betir

güni (Manisa KT 126a/LO=008/041); olldin kim irişdi iki bölük (TİEM 40
85b/9=008/041) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar.

"~i

~'Y. "

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden körüşti ~awuştı ekIci güriih (T.+F.); iki cem( ~arışmışı kün
(T.+Ar.); iki ögürnüng satgaştulp küni (T.); bedr güni (Ar.+T.); ol kün kim irişdi
iki bölük (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.

Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri
mutlaka Allah'a, Peygamber'e, onun yakınlarına, yetimlere,
yoksullara ve yoıculara aittir. Eğer Allah'a; hak ile batılın
birbirinden ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun (Bedir'de)
karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız (bunu
böyle bilin). Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir (Diyanet
008/041).

Ar. "

.:.ıli:;ı, ry." Tü. "Hak ile batılın ayrılma günü" aÇıımat küni (TİEM 73

135r/4=008/041); fiiıtaııküni(Rylands
KT 2a11=008/041); ayırtkemiŞIIlekküni
(Hekimoğlu KT 175b/9=008/04 1); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde:
ayırtlamak güni yanI Bedr güni (TİEM 40 85b/8=008/041) sözcükleriyle
karşılanmıştır .
Türkçe

ilk Kur' an çevirilerinde

Ar. "

.:.ıli:;ıı

ry."

karşılığı

kullanılan

sözcüklerdenn aQıım~ küni (T.); für~
küni (Ar.+T.); ayırt kemişmek küni
(T.); ayırtlaınak güni yacnl Bedr güni (T.+Ar.) sözcük gruplarından meydana
gelmiştir.
aQıım~ küni =üli:;ıı

ry. " "hak ile batılın ayrılma

günü" aQıım~< $-m~

$-

"ayırmak, dallara ayrılmak" (bk. ED 63b).
İki grubun ki bunlar Müslümanlarla müşriklerdir, savaşmak üzere
karşılaştığı gündür. Bu günün bütün alimler Bedir Savaşı 'nın yapıldığı gün
olduğunu söylemişlerdir. Böyle bir güne "Furkan" denmesi çoğunluğun
görüşüne göre hakk ile Mtılın, iman ile küfrün o gün ayrılmasıdır. Türkçede bu
güne ayrım günü denmiştir. Diğer bir yaklaşıma göre buna "Yevmu'l-Furkan"
denmesi fetih ve yardım günü olması sebebiyledir. Zira Allah Teala Hz.
Peygamber' e o gün yardım etıniş, düşmanlarını da helak etmiştir. Bu iki
yaklaşımdan farklı olarak, Müslümanların içtimai, siyasi ve askeri anlamda, ilk
defa Bedir zaferiyle Mekke müşriklerinden ayrı, bağımsız, güçlü ve onurlu bir
toplum haline gelmeleri sebebiyle böyle isimlendirildiği söylenmiştir (Aydın
2003: 75).
Bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri
mutlaka Allah' a, Peygamber' e, onun yakınlarına, yetimlere,
yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a; hak ile batılın
birbirinden ayrıldığı gün, (yani) iki ordunun (Bedir' de)
karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız (bunu
böyle bilin). Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir (Diyanet
008/041).

Ar. "~

~"Y. y\~"

Tü. "Kuşatıcı bir günün azabı"; Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde: Pıpsağlı 1dirı (TİEM 73 169r/6=0 11/084); PPSağan 1dirıııÜDg
pm (Hekimoğlu KT 222a17=01 1/084); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: 01
~b günde (Manisa KT 159b/8=01 1/084); az6bmı kaplayıcı gün yanl kıy6met
güni(TİEM 40 108b/3=0 11/084) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. " ~
~"Y. y\~" karşılığı kullanılan
sözcüklerden ~psaglı kün (T.); ~psagan künnüng lpııı (T.); ol ~b günde
(T.+Ar.); azibını kaplayıcı gün yanı kıyamet güni (Ar.+.T.) sözcük gruplanndan
meydana gelmiştir.
Kur' an:
Medyen halkına da kardeşleri Şu'ayb'ı peygamber gönderdik.
O, şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin
O'ndan başka hiçbir iUihınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik
yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin
adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum" (Diyanet
011/084).
Ar.

"r"Y.

J~l" Tü. "İlk gün" i11d 1dirı (TİEM 73 150r17=009/l 08); Batı

Türkçesi Kur' an tercümelerinde: evvel Zam8Jı (Manisa KT 141al3=00911 08); ilk
gün (TİEM 40 95a1l0=0091108) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar.

" r"Y.

J~l" karşılığı

kullanılan

sözcüklerden ilki kün (T.); evvel zaman (Ar.); ilk gün (T.) sözcük gruplanndan
meydana gelmiştir.
Kur' an:
Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva
(Allah'a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit
(Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha layıktır.
Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz
olanlan sever (Diyanet 0091108).
Ar. ,,~,

~"Y." Tü.

"Cuma günü"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde:

qlni 1dirı (TİEM 73 409r/2=062/009); i{lJne1dirı (Rylands KT 54b/2=062/009);
i{llııe 1dirı (Anonim KT 89a18=062/009); qlne 1dirı (Hekimoğlu KT
53lal4=062/009); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: cumagüni(Manisa KT
409a1l =062/009); cuma güni (TİEM 40 KT 264b/6=062/009) sözcükleriyle
karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur' an çevirilerinde Ar. ,,~\
~"Y. " karşılığı kullanılan
sözcüklerden aı:ına kün (F.+T.); aQIne kün(F.+T.); aQIne kün(F.+T.); ~ine
kün(F.+T.); cuma güni; cuma güni (Ar.+T.) sözcük gruplanndan meydana
gelmiştir.
Kur' an:
Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağn yapıldığı
zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın.

Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır (Diyanet
062/009).
Cuma günü: "Haftanın günlerinden Perşembe gününü takip eden günün
adı"dır Cuma kelimesi sözlükte, "toplanma ve cemaat olma" anlamlanna gelir.
inanan insanlann toplu olarak ibadet ettikleri gün olması nedeniyle Cuma adı
verilmiştir. Cuma günü Müslümanlann kaynaşıp bütünleştikleri bir araya
geldikleri bir bayramdır. Müslümanlara göre bir hafta içindeki günlerin en
faziletlisidir.
Ar. "~ı

ry."

Tü. "Hac güni"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde:

1)ac

ldirıi uluğrat; (TiEM 73 138v/6=009/003); uluğrat 1)ac ldirıi (Hekimoğlu KT
181a/3=009/003); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: bayram güni id .(lac
(Manisa KT 130a/2=009/003); hac güni YanI arafa güni ya bayram güni (TiEM
40 87b/7=009/003) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. " ~ı
ry." karşılığı kullanılan
sözcüklerden ~c küni ulu~
(Ar.+T.); ulu~
~ küni (T.+Ar.); bayram güni
ki J;ıacgüni(Ar.+T.); hac güni ya(nI arafa güni ya bayram güni (Ar.+T.) sözcük
gruplanndan meydana gelmiştir.
Kur' an:
Hacc-ı ekber gününde 7, Allah ve ResUlünden bütün insanlara
bir bildiridir: Allah ve Restilü, Allah'a ortak koşanlardan
uzaktır. Eğer tövbe ederseniz, bu sizin için hayırlıdır. Ama
yüz çevirirseniz, şunu iyi bilin ki, siz Allah' ı aciz
bırakabilecek değilsiniz. inkarcılara, elem dolu bir azabı
müjdele (Diyanet 009/003).
Ar. "~

ry."

Tü." Huneyn

Savaşı gününde

";Doğu Türkçesi

Kur'an

tercümelerinde: J;luniyn topşıldirıi (TiEM 73 141r/5=009/025); 1)uneyn ldirıi
(Rylands KT 18b/3=009/025); .(luneyn ldirıi (Hekimoğlu KT 184a/9=009/025);
Batı
Türkçesi
Kur' an tercümelerinde:
.(luneyn güni (Manisa
KT
132a/9=009/025); huneyn çalışı güni (TiEM 40 89a/9=009/025) sözcükleriyle
karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. " ;;
karşılığı kullanılan

r';."

sözcüklerden IJuııiiyn tOlpŞl küni (Ar.+T.); J;ıuneynküni ; J;ıuneyn küni ; J;ıuneyn
güni(Ar.+T.); huneyn çalışı güni(Ar.+T.) sözcük gruplarından meydana
gelmiştir.
Kur' an:
Andolsun, Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde
size yardım etmiştir. Hani, çokluğunuz size kendinizi
beğendirmiş, fakat (bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış,
7Hacc-ı Ekber günü, İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre, hac günlerinden arife günü ya da bayramın birinci
günüdür. Ancak arife günü olması ihtimali daha kuvvetlidir (Diyanet 1993).

yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet
(bozularak) gerisin geriye dönüp kaçmıştınız8 (Diyanet
009/025).
Ar. "~wi" Tü. "Kıyamet günü" malışer günü. (TİEM 73 229r/3=020/0l5);

pyamet

(Rylands KT 39b/3=020/0l5);
ulu kün kelgüsi
(Anonim KT
19b/6=020/0 15); pyamet kün (Hekimoğlu KT 301 b/5=020/0 15); Batı Türkçesi
Kur'an tercümelerinde: pyamet(Manisa KT 2l8a/6=020/0l5); byamat (TİEM
40 148b/3=020/0 15) sözcük gruplarıyla karşılanmıştır
Saat, muayyen bir zaman fasılası, bilhassa tespit edilmiş bir başlangıca
göre herhangi bir anda zamanı ölç en bir alettir. Bu kelimenin türevIerinden olan
sav "gecenin bir parçası", siva "gecenin bir parçasından biraz fazlası", saat ve
say "koşmak, niyet etmek, yönelmek, tasarruf, kazanç, zamanın bölümlerinden
bir bölüm, yahut en asgari bir vakit ve kıyamet gibi manalar ifade etmektedir.
Başı ve sonu belirlenmiş olma açısından kıyamet ve an kelimeleri, saat
kelimesini temsil edebilecek kelimeler olarak alınabilir (Kalın 2001: 142).
Saatkelimesi Kur'an'da iki farklı anlamda kullanılmaktadır: 1) Kıyamet
saati manasında hususi bir olayı ifade eden çerçevede, 2) Günün kısa bir
kısmını ifade eden "saat" manasında geçmektedir (Kalın 2001: 142).
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~wi" karşılığı kullanılan sözcüklerden
mahşer günü (Ar.+T.); 1p.yamet (Ar.); ulu kün kelgüsi (T.); 1p.yamet kün
(Ar.+T.); 1p.yamet; kıyamat (Ar.) sözcük veya sözcük gruplarından meydana
gelmiştir.
Kur' an:
"Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını
görsün diye, neredeyse onu gizleyecek (geleceğinden hiç söz
etmeyecek)tim" (Diyanet 020/015).
Ar.

"~wı

ir)j" Tü."Kıyamet

sarsıntısı";

Doğu

Türkçesi

Kur'an

tercümelerinde:
uluj kün titriimiUdild (TİEM 73 24 lr/7=022/00 1); uluj kün
tepremeki (Anonim KT 40a/2=022/00l);
pyametııiii tepretmeki uluj
(Hekimoğlu KT 3l9a/2=022/00 1); Batı Türkçesi Kur' an tercümelerinde:
pyamet güııinüii zelzelesi, deprenmesi (Manisa KT23lb/5=022/00l); byamat
zelzelesi (TİEM 40 157b/1 =022/001) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "
ir)j" karşılığı kullanılan

~wı

sözcüklerden uluğ kün titriim8ldiki (T.); uluğ kün tepremeki(T.); 1p.yametnifi
8 Huneyn, Mekke'den
Tliife giden yollardan biri üzerinde, Mekke'ye yaklaşık on mil uzaklıkta yer alan bir
vadinin adıdır. Bu ayetle bir sonraki ayette, Mekke'nin fethinden sonra (H.8) Müslümanlarla müşrik Havlizin
kabilesi arasında, bu vadide gerçekleşen savaşa işaret edilmektedir. Bu savaşta müslümanların
sayısı
düşmanınkinden çoktu. Müslümanlar, sayıca üstünlüklerine güvenerek savaş öncesi fazlaca emin ve rahat
hareket ediyorlardı. Bu sebeple, Havlizinlilerin kurduğu pusuya düştüler. İslam ordusunun büyük bir kısmı
düzensiz bir şekilde geri çekilmeye başladı. Ancak, Hz. Peygamber'in ve sebatkar bir grup Müslümanın
gayretleriyle dağılan ordunun toparlanması sağlandı ve tekrar hücum edilerek zafer kazanıldl(Oiyanet 1993).

tepretmeki u1ug(Ar.+T.);Jpyamet güninüfi zelzelesi (Ar.+T.); kıyimat zelzelesi
(Ar.+.T.) sözcük gruplanndan meydana gelmiştir.
Kur' an:
Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü
kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir (Diyanet 022/001).
Ar. "~1 ry." Tü." Kıyamet güni"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde:
topınak küni (TİEM 73 249v/4=023/016); pyamet kün (Hekimoğlu KT
328b/7=023/016); Batı Türkçesi Kur' an tercümelerinde: pyamet güni (Manisa
KT 239a18=023/016);layamat güni (TİEM 40 162b/1=023/016) sözcükleriyle
karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. " ~, ry." karşılığı kullanılan
sözcüklerden topınak küni (T.) ; pyamet kün; pyamet güni pyamat güni
(Ar.+T.) sözcük gruplanndan meydana gelmiştir.
Kur' an:
Sonra yine muhakkak siz, kıyamet gününde (tekrar)
diriltileceksiniz (Diyanet 023/016).
ko~
küni= ..~~\
"kıyamet, kıyamet günü, kıyametin kopup da,
insanlann kabiderinden kalkarak ahiret yurdunda herkesin hesaba çekilip
yaptıklan amellerin karşılığını görmesi için Allah Teala'nın huzurunda
toplanacaklan gün" (Çanga 411). kopmak"kıyam, kalkma, kalkış" < kop-mak,
kOfr "kalkmak, yükselmek" için (bk. ED 580a). "Kıyamet günü" kavramı
TİEM 73'teuJug kün (238r/9=021/047), Jpylimiit kün (242r/1=022/009) ile de
karşılanmıştır.

ry.

Ar. "..ı:"~1~"JJi" Tü. "ahiret günü"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde:
ke{iirıki kün (TİEM 73 254r/6=024/002); 01 cihan (Hekimoğlu KT
335b/5=024/002); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: pyamet güni (Manisa
KT 244b/7=024/002); soiirağı gün (TİEM 40 166a12=024/002)sözcükleriyle
karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "..ı:"~1 ~"JJi " karşılığı kullanılan
sözcüklerden keQinki kün (T.); 01 cihan (T.+Ar.); Jpyamet güni(T.+Ar.); sofiragı
gün (T.) sözcük gruplanndan meydana gelmiştir.
Dünya hayatının sonu "yevmü'l-ahire" (son gün), son istikamet mahalli
gibi ifadelerde anlatılır. Kur'an'da yüz on yerde geçmektedir. Diğer bir deyişle
dünya hayatını takip eden, ona benzer fakat daha değişik ve ölümsüz bir
hayattan, ebediyet alemine ait çeşitli merhaleler ve hallerden ibarettir (Bozkurt
2001: 68).
Ahiret inancı, iptidai toplumlar dahil Allah'ın varlığını kabul eden

hemen hemen bütün din ve düşünce sistemlerinde genelolarak mevcuttur.
Ancak ölüm sonundaki bu hayatın mahiyeti ve tasviri hakkında farklı görüşler
belirmiştir. Gerek İncil ve gerekse Tevrat'ta ahiret inancından bahsedilmekte ve

Allah'ın
görüleceği ve yapılan
bulunmaktadır (Bozkurt 2001: 68).

amellerin

karşılığı

verileceği

ifadesi

İslam dini ahiret inancına büyük önem vermiştir. Bu sebeple Kur'an-ı
Kerim'de hemen hemen ahiret gününden bahsetmeyen bir sure yoktur. Üstelik
Kur'an-ı Kerim ahiret fikrini zihinlere, bazen apaçık delillerle bazen de misaller
vermek suretiyle nakşetmiştir. Kur'an-ı Kerim'de, ahiret için verilmiş pek çok
ad vardır. Mesela Yevmü'l-ba's
(yeniden diriliş günü), Yevmü'l-kıyame
(kıyamet günü), Yevmü's-saa' (kıyamet), Yevmü'd-din (din ve ceza günü),
Yevmü'l-hisab (hesap günü); Yevmü'l-telaki (kavuşma günü), yevmü'l-huh1d
(ebedilik günü), Yevmü'l-hasret (hasret ve pişmanlık günü), Yevmü'l-feth (fetih
günü), Yevmü'l cem'i ve't (toplanma ve aldanma günü, hakiki kar ve zarar
günü), Yevmü'l-hun1ç (çıkış günü), Yevmü't-tenadi (bağırıp çağnşma günü)
(Bozkurt 2001: 69).
Kur'an:

Ar.

Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer
değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız,
Allah'ın
dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama)
konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü'minlerden bir
topluluk da onlann cezalandırılmasına şahit olsun (Diyanet
024/002).

"J.~~ı
~ ~';."
Tü.

"Yerin açılıp yanldığı glin"; Doğu Türkçesi Kur'an

olldiıı yarılur yar (TİEM 73 383v/6=050/044); olldiıı yarılur
8Ib/3=050/044);
01 ldiıı yarılğay yk (Anonim KT
52b/5=050/044); olldiıı Jdm yarılur yk (Hekimoğlu KT 497a19=050/044); Batı
Türkçesi Kur'an tercümelerinde:
01 günde müıışaÇ olup (Manisa KT
381a16=050/044); 01 gün Jdm yarıla yk (TİEM 40 248a19=050/044) sözcük

tercümelerinde:

yer (Rylands

KT

gruplanyla karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar.

"J.~~'~ ~';."

karşılığı kullanılan

sözcüklerden ol kün yanlur yar; ol kün yan1ur yer; ol kün kim yanlur yir (T.) ; ol
günde münş~ olup (T.+Ar.); ol gün kim yanla yir (T.) sözcük gruplanndan
meydana gelmiştir.
Kur' an

Ar.

O gün yer, onlann üzerinden süratle yanlıp açılır. Bu, (hesap
için) bir toplamadır, bize göre kolaydır (Diyanet 050/044).

",~.pı.:..;. ':'';.,'' Tü.

tercümelerinde:

"Suratsız, çok katı bir gün"; Doğu Türkçesi Kur'an

uluğ ldiıı açıg tatıg (TİEM 73 430v/7=076/010);

olldiıı

buıtarğaıı tatıg (Hekimoğlu KT 558b/2=076/010); Batı Türkçesi Kur'an
tercümelerinde: bir gündür id yklere tatı cahiiş olursaheybetinden (Manisa KT
430al5=076/0ıo);
burtmış, katı sarp bir gün (TİEM 40 277b/5=076/0ıo)
sözcükleriyle karşılanmıştır.

Türkçe ilk Kur' an çevirilerinde Ar.

"1~)a:J \..,;s. \..y. "

karşılığı kullanılan

sözcüklerden uluğ kün açığ lpitığ (T.); 01 kün burtarğan lpitığ (T.); bir gündür ki
yir1ere lpitı (abiiş olursa heybetinden (T.+Ar.) ; burtmış, katı sarp bir gün (T.)
sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:

Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından
dolayı) Rabbimizden korkarız" (Diyanet 076/010).

Ar. "~;::..;

~y."Tü.

"(kabirlerden) Çıkış günüdür"; Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde: ç.ıPnat küııi(TİEM 73 384v/5=050/042); çı.tmBt küııi(Rylands
KT 81b/I =050/042);.pyamat küııi (Anonim KT 52b/4=050/042); çı.tmBt küııi
(Hekimoğlu KT 497a18=050/042); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde:
türbeden ç.ıPnat güni (Manisa KT 38lal5=050/042); çıkmak güni (TİEM 40
248a18=050/042) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar. "~;::..;

~y."

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden ç~
küni; ç~
küni (T.); Ipyamat küni (Ar.+T.); türbeden
ç~
güni (F.+T.); çıkmak güni (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
ç~

= "~;::..;

küni

~y."Tü. "(kabirlerden)

çıkış günüdür" kıyamet günü,

kıyametin kopup da insanların kabirlerinden kalkdıkları gün" çılpnaJs< çıJs-maJs
çıJs- "dışarı çıkmak, yükselmek" (bk. ED 405b).
O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir.
İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür (Diyanet 050/042).

Kur' an:

Ar. ".:" : ~~ ~y."Tü. "Açlık günü"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde:
aç~ laiıı (TİEM 73 443v/7=090/0l4); ollaiıı (Anonim KT 135a11O=090/0l4);
ollaiıı (Hekimoğlu KT 574a76=090/0l4); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde:
bir gün ki -tatı -Pz1ı-tdur (Manisa KT 443a1l=090/0l4); bir gün (TİEM 40
285b/1 =090/014) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar.

".!',: ~~ ~y."

karşılığı kullanılan

sözcüklerden açl~ kün (T.) ol kün; 01kün (T.); bir gün ki ~atı 1pzl~dur (T.); bir
gün (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:

Yahut şiddetli bir açlık gününde (Diyanet 090/014).
;ıı~

Ar.

"~i

o .••

J

",-

~}!. y\~"

Tü. "gölge gününün azabı" ; Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde: kölitgiili küııııüii .pm (TİEM 73 274v/1=026/189);
uluğ
küııııüng .pm (Hekimoğlu KT 359a13=026/189); Batı Türkçesi Kur'an
tercümelerinde: ulu Bün (li?8bı (Manisa KT 264a1l=026/189); azabı gölge
eyleyen bulıd günün (TİEM 40 l77b/9=026/l89)

Türkçe ilk Kur'an

çevirilerinde Ar.

d

"~i

~,

rj!.

J

"

yl~

"

karşılığı kullanılan

sözcüklerden köliitgali künnüft lpııı (T.); uluğ künnüng lpııı (T.); ulu gün (~bı
(T.+Ar.); azabı gölge eyleyen bulıd günün
(Ar.+T.) sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.
Kur' an:
Onlar Şu'ayb'ı yalanladılar. Derken gölge gününün azabı
onları yakaladı. Şüphesiz o, büyük bir günün azabı idi9
(Diyanet 0261189).
Ar. "~;;.: ~:;." Tü. "Belli bir gün"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde:

bilgülüg gün (TİEM 73 272r/8=0261155);

belgülüg künnüng suw ülüşi

(Hekimoğlu

KT 357b/6=0261155); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde:
bilinmiş bir gün (Manisa KT 262b/7=026/l55);
biJiıııııiş gün (TİEM 40
177b/3=026/l 55)
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~;;.: ~:;. " karşılığı kullanılan

sözcüklerden biilgülüg gün (T.); belgülüg künnüng suw ü1üşi (T.); bilinmiş bir
gün (T.); bilinmiş gün (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Salih, şöyle dedi: "İşte bir dişi deve! Onun (belli bir gün) su
içme hakkı var, sizin de belli bir gün su içme hakkınız vardır"
(Diyanet 0261155).
Ar.

"Y~\

~:;."

Tü. "Hesap günü"; Doğu Türkçesi Kur' an tercümelerinde:

saÇıŞ küni

(TİEM 73 33 1r/6=038/0 16); .!)isab küni (Rylands
KT
5lb/3=038/0l6);saÇış
küni (Hekimoğlu KT 433a/5=038/0l6); Batı Türkçesi
Kur'an tercümelerinde: his8b güni (Manisa KT 326b/2=038/0l6); hisab güni
(TİEM 40 2l5b/8=038/0l6)
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "Y~I
~:;. " karşılığı kullanılan
sözcüklerden sa1pş küni (T.); b].sab küni (Ar.+T.); sa1pş küni (T.); hisab güni ;
hisab güni (Ar.+T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
sa1pş küni =." Y~\
~:;."
Tü. 'hesap günü" kıyamet, kıyamet günü,
kıyametin kopup da insanların kabiderinden kalkarak ahiret yurdunda herkesin
hesaba çekilip yaptıkları amellerin karşılığını görmesi için Allah Tealanın
huzurunda hesaplarının görüldüğü gün" SaPŞ "hesaplama; sayma"< sa-.t-ı+ş sasaymak hesap etmek, (bk. ED 8l7a).
Kur'an:
Müşrikler (alayederek) şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Hesap
gününden önce payımızı hemen ver!" (Diyanet 038/016).

9 Tefsir
bilginlerinin açıklamasına göre; Şu'ayb Peygamber'in kavmi yedi gün şiddetli bir sıcağa maruz
kalmış, evlerinde nefes alamaz hiile gelmişlerdi. İşte böyle bir durumda, gökte siyah bir bulut belirmiş, onlar
da biraz rahatlamak için bu bulutun gölgesinde toplanmışlardı. Sonra bu bulut ateş olup üzerlerine inmiş ve
onları yok etmişti (Diyanet 1996).

Ar.

~y."

"JSWı

Tü. "Buluşma

günü";

Türkçe erken tarihli Kur'an

çevirilerinde tuşju 1dirı (TİEM 73 342v/9=040/015); talat 1dirıi (Rylands KT
31 a/2=040/0 15); satjaşıııat 1dirıi (Hekimoğlu KT 447b/7=040/0 15); Batı
Türkçesi
Kur' an tercümelerinde:
biribirin görmek güni (TİEM 40
222bII 0=040/0 15) sözcük gruplarıyla karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar.

"JSWı

~y."

karşılığı

sözcüklerden tuşğu kün (T.); tal~ küni (Ar.+T.); satg~
görmek güni (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.

JSWı

tuşğu kün=

~y. ""buluşma

kullanılan

küni (T.); biribirin

günü", kıyametin kopup da insanların

kabirlerinden kalkarak ahiret yurdunda herkesin birbirleriyle karşılaştıkları gün
yani kıyamet güni" tuşju "buluşma, karşılaşma"<tuş+ju tuş "karşı, zıt, karşısı"
(bk. ED 358a).
küni '9JSWı

satg~

~y. "buluşma

günü", kıyametin kopup da insanların

kabirlerinden kalkarak ahiret yurdunda herkesin birbirleriyle karşılaştıkları gün
yani kıyamet güni" satgaş~
"basmak, ayak altında kalma, ezip geçme" satgabasmak, ayak altında kalmak, ezip geçmek satga-ş~
(bk. ED 800a).
Kur' an:

Ar.

O, dereceleri hakkıyla yükseltendir,
Arş'ın
sahibidir.
Buluşma günü hakkında (insanları) uyarmak için, iradesiyle
ilgili vahyi kullarından dilediğine, kendi indirir (Diyanet
040/015).

~y. "Tü.

"~~i

"Feryad

etme

günü";

Doğu

Türkçesi

Kur'an

tercümelerinde: onılaşju 1dirıi (TİEM 73 344v/2=040/032); tenBd 1dirıi (Rylands
KT 42a/l =040/032); PÇrışıııat 1dirıi (Hekimoğlu KT 449b/5=040/032); Batı
Türkçesi Kur'an tercümelerinde: pyamet güni (Manisa KT 340b/l =040/032);
pğrışıııat 1dirıi(TİEM 40 223b/9=040/032) sözcük gruplarıyla karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar.

"~~i

~y."

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden oru1aşğu küni (T.); ten8d küni (Ar.+T.); lpÇış~
küni (T.);
lpyamet güni(Ar.+T.); lpğrış~
küni(T.) sözcük gruplarından meydana
gelmiştir.
oru1aşğu~~1

~y."Tü.

"feryad etme günü" kıyametin kopup da insanların

hesaba çekilmek için çağrıldıkları gün yani kıyamet güni" oru1aşğu "yüksek bir
şekilde bağırmak" oru1aşğu "feryad etme, yüksek bir şekilde bağırma"; oru
"yüksek gürültü, bağırtı onla- "yüksek şekilde bağırmak feryad etmek" oru-laş+ğu (bk. ED 230a).
lpÇı~~~1
~şm~<
bağırmak"

~y."Tü.

lplpr-ış~

"feryad etme, bağırmak, hep birlikte bağırmak"

; lplpr- "bağırmak, birlikte bağırmak, toplu olarak

Kur' an:

Ey kavmim! Gerçekten sızın ıçın, o bağrışıp çşğrışma
arkanıza dönüp kaçmaya çalışacağınız günden
korkuyorum (Diyanet 040/032).
Ar." ~i~ .,w.. "Tü."Nuh kavminin günü "; Türkçe erken tarihli Kur'an

gününden,

çevirilerinde niiJ;ı boç/urıı küııi (TİEM 73 343r/9=040/03l); niiJ;ı pV111İ_adeli
(Rylands
KT 4la/3=040/03l);
niiJ;ı pV111L adeli_' (Hekimoğlu
KT
449b/3=040/03l);
Batı sahası Kur' an çevirilerinde niiJ;ı pV111İ cezası
(Manisa340a/l 0=040/031); niiJ;ıpV111Ladeli (TİEM 40 223b/7=040/03l) sözcük
gruplarıyla karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~i~ .,w.. " karşılığı kullanılan
sözcüklerden nüJ;ı boc;lunı küni (Ar.+T.); nüJ;ı .lpıvmi_adeti (Ar.); nüJ;ı .lpıvmı
adeti(Ar.); nüJ;ı.lpıvmi cezası (Ar.); nüJ;ı.lpıvmı adeti(Ar.) sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.
Kur' an:
NUh kavmi, Ad kavmi, Semı1d kavmi ve onlardan sonra gelen
toplulukların başına gelen olayların sizin de başınıza
gelmesinden korkuyorum. Allah, kullarına asla zulmetmek
istemez. "(Diyanet 040/031).
Ar. "~b .,w.."Tü."Nuh kavminin günü " kavramı Arapça biçiminde gün ile
ilgili bir ifade olmamasına rağmen Türkçeye tercüme edilirken TİEM 73' de
nüJ;ıboc;lunıküni "Nuh kavminin günü" biçiminde kullanılmıştır.
Ar.

"~~y. " Tü.

"Çetin bir gün"; Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinde:

ol, 011dirı bir 1dirı tunır düşvar. (TİEM 73 427v/7=074/009); ol, ol1dirıde küçey
1dirı (Hekimoğlu KT 554b/5=074/009); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: ol
gün ptı düşvar gün (Manisa KT 427a/4=074/009); ol gün duşlıar gündür (TİEM
40 275b/9=074/009) sözcük gruplarıyla karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur' an çevirilerinde Ar. "~
~y." karşılığı

kullanılan

sözcüklerden 01, ol kün bir kün turur düşvar (F.+T.).; 01, 01 künde küçey kün
(T.); ol gün .lpıtı düşvar gün(F.+T.); 01 gün duşhar gündür(F.+T.). sözcük
gruplarından meydana gelmiştir.
Kur'an:
o gün çetin bir gündür (Diyanet 074/009).
Ar. "~

1Y. yl~ "

Tü. "Büyük bir günün azabı"; Doğu Türkçesi Kur'an

tercümelerinde: uluğ 1dirınÜ!Jpm (TİEM 73 271 r/8=026/l56), uluğ 1dirınüng pm
(Hekimoğlu KT 357b/7=026/156); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: ulu
günüii capbı (Manisa KT 262b/9=026/156); ulu güııiıı azabı (TİEM 40
l77b/4=026/156) sözcük gruplarıyla karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~
1Y.
karşılığı kullanılan
sözcüklerden uluğ künnÜlj lp.nı; uluğ künnüng lp.nı (T.); ulu günüii (~abı; ulu
günin azabı (T.+Ar.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.

y\~ "

Kur' an:

"Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir
günün azabı sizi yakalar" (Diyanet 0261156).

Ar. "~(

~Y.y'~ "Tü.

'Hem dolu bir günün azabı '~.Türkçe erken tarihli

Kur'an çevirilerinde uluğ kün Pm.(TİEM 73 36lr/7=043/065); açıtgankün pm
(Rylands
KT 65a1l =043/065);
iglig künnüng pm
(Hekimoğlu
KT
47lb/2=043/065); Batı sahası Kur'an çevirilerinde bir gün (apb!. (Manisa KT
359a1ll =043/065); ağrıdıcı gün azfbı (TİEM 40 KT 235a12=043/065) sözcük
gruplarıyla karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an

çevirilerinde

~Y. y\~ "

Ar. "~(

karşılığı kullanılan

sözcüklerden ulug kün ]pm. (T.); açıtgan kün ]pm(T.); iglig künnüng ]pm (T.);
bir gün (~abı (T.+Ar.); agndıcı gün aziibı (T.+Ar.) sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.
Kur' an:
Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu
bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline! (Diyanet
043/065).
Ar. "~

~~"

Tü. "büyük

bir gün"; Türkçe erken tarihli Kur'an

çevirilerinde uluğ kün (TİEM 73: 438r/3=083/005), uluğ kün (Anonim KT
l27a1l2=083/005);
uluğ kün (Hekimoğlu KT 567b/3=083/005); Batı sahası
Kur'an çevirilerinde ulu gün (Manisa KT 437a19=083/005)u1ugün (TİEM 40
282a/3=083/005) sözcük gruplarıyla karşılanmıştır.
Türkçe

ilk Kur'an

çevirilerinde

Ar. "~

~~ " karşılığı

kullanılan

sözcüklerden ulug kün; ulug kün; ulug kün; ulu kün; ulu kün (T.) sözcük
gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Büyük bir gün için (Diyanet 083/005).
Ar.

"~Y.JS'"

Tü. "her gün"; Türkçe erken tarihli Kur'an çevirilerinde

tegma

kün (TİEM 73 393r/3=055/029), tegme kün (Anonim KT 65a119=055/029);
tegme bir kün (Hekimoğlu KT 509a13=055/029); Batı Türkçesi Kur'an
tercümelerinde: her gün (Manisa KT 39Ial7=055/029); her gün (TİEM 40
254a14=055/029) sözcük gruplarıyla karşılanmıştır.
Türkçe

ilk

Kur' an

çevirilerinde

Ar.

"

~Y. JS'''

karşılığı

kullanılan

sözcüklerden tegma kün; tegme kün (T.); tegme bir kün (T.); her gün; her gün
(F.+T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O'ndan isterler. 0,
her an yeni bir ilahi tasarruftadır (Diyanet 055/029).
tl

Ar. "~

••.o;ll

~

o"

0..-

~J!.

.r "

Tü. "uğursuz mu uğursuz bir gün"; Türkçe erken

tarihli Kur'an çevirilerinde j:utsuz kün (TİEM 73 39Iv/7=054/019), naf;ıs kün
(Anonim KT 62b/7=054/0 19); peyveste bolğan naf;ıs kün (Hekimoğlu KT

506b/2=054/0l9); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: nalısgünlerde(Manisa
KT 388bI10=054/0l9);
naha kün (TİEM 40 252b/6=054/0l9)
sözcük
gruplarıyla karşılanmıştır.

.

, ...0'

Türkçe ılk Kur'an çevirilerinde Ar. "~

o...

~

o ...

~J!.~ "

karşılığı kullanılan

sözcüklerden lf:utsuz kün (T.); naJ;ıs kün (Ar.+T.) peyveste bolğan naJ;ıs kün
(F.+T.+Ar.); naJ;ıs günlerde (Ar.+T.); nahs kün (Ar.+T.) sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.
Kur' an:
Biz onların üstüne, uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü
ve dondurucu bir rüzgar gönderdik (Diyanet 054/019).
Ar. " ~;;:;.

ry. "

Tü. "insanların tekrar dirileceği gün"; Türkçe erken tarihli

Kur'an çevirilerinde topanlgu kün (TİEM 73 329r17=0371144), jurdın topgu
gün (Rylands KT 39a/l=037/044);
topanlur
kün1eri (Hekimoğlu KT
430b/8=0371144); Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinde: pyamet güni (Manisa
KT 324bl1=037/044); girü koparınılasılan gün (TİEM 40 2l4b/2=0371144)
sözcük gruplarıyla karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~;;:;. ry. " karşılığı kullanılan
sözcüklerden ~opanlğu kün (T.); ğurdm ~opğu gün (F.+T.); ~opanlur künleri
(T.); ~ylimet güni (Ar.+T.); girü kopanmlasılan gün (T.) sözcük gruplarından
meydana gelmiştir.
~opanlğu~' ~;;:;.
Tü. "insanların tekrar dirileceği gün"; kıyametin kopup

ry."

da insanların insanların tekrar dirileceği gün yani kıyamet güni"; topanlgu kopar-ıl+gu, kOfr "kalkmak, yükselmek" için (bk. ED 580a)
Kur' an:
Mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında
kalırdı (Diyanet 0371144).
Ar. "~

ry."Tü."

"Yer ve göklerin yaratıldığı gün" Doğu Türkçesi Kur' an

tercümelerinde 01 kün yarat(t)ı kökllimi ylimi (TİEM 73 l42v 1=009/036); 01
kün 1dm törütti kökler yerlemi (Rylands KT 27a/2=009/36); 01 kün 1dm yarattı
köklemi taP yimi (Hekimoğlu KT l86a/5=009/036); 01gün göklere yaratdı da!Jı
yirleri yaratdı (Manisa KTl33b/3=009/036); 01 gün 1dm yarattı göklemi daJa
yemi (TİEM 40 90a/7=009/036) sözcükleriyle karşılanmıştır.
Türkçe ilk Kur'an çevirilerinde Ar. "~
ry. " karşılığı kullanılan
sözcüklerden 01 kün yarat(t)ı kökliimi yiimi; 01 kün kim törütti kökler yerlerni; 01
kün kim yarattı köklerni 1$ yirni; 01 gün göklere yaratdı dagı yirleri yaratdı ; 01
gün kim yarattı göklerni dakı yerni (T.) sözcük gruplarından meydana gelmiştir.
Kur' an:
Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında,
Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram
aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o
aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar

sizinle nasıl topyekı1n savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekün
savaşın. Bilin ki Allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla
beraberdir (Diyanet 009/036).

Sonuç
Görüldüğü gibi gün (yevm) kavramı Kur'an'da dünyevi olayları
anlatmak için kullanıldığı
gibi ahiri olayları anlatmak amacıyla da
kullanılmıştır.
Bu kavramları Türkçe kelime veya kelime gruplarıyla
adlandırmada Doğu Türkçesi Kur'an tercümelerinin Batı Türkçesi Kur'an
tercümelerine göre daha başarılı oldukları görülmektedir. Eksik olan Rylands
KT ve Anonim Tefsir dışındaki TİEM 73 KT ve Hekimoğlu KT'de Arapça gün
kavramlarını
büyük
ölçüde
Türkçe
kavramlarla
karşılayabildiklerini
görmekteyiz. Makalede de görüldüğü gibi Kur'an'da ahiret hayatını anlatan ve
günle meydana getirilen yaklaşık 15'e yakın kavram vardır. Bunlardan büyük
bir çoğunluğunu Doğu Türkçesi Kur'an tercümeleri Türkçe karşılamaya
çalışmışlardır. Batı Türkçesi Kur'an tercümelerinden Manisa KT'de eğilim daha
çok Arapça ve Farsça kelimelerle karşılamak yönündedir. TİEM 40 KT'de ise
Batı Türkçesi dönemine ait bir eser olmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde bu
kavramları Türkçe karşılamaya çalışmıştır.
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Özet
Bu makalede XVII. yüzyıl şairlerinden Güfti'nin Hilye'si
üzerinde durulmuştur. Kimi kaynaklarda elde olmadığı söylenen bu
mesnevi kimi kaynaklarda da farklı adlarla anılmaktadır. Mesnevi'nin
iki nüshası tespit edilerek tenkitli metni oluşturulmuştur. Buna bağlı
olarak
eser hakkındaki
çelişkili
ve eksik bilgiler
açıklığa
kavuşturulmuştur. Bu yazıda ayrıca Mesnevi'nin yazarı Güfii ile ilgili
kısa bir hatırlatma ve hilyelerle ilgili genel bilgi verilmiştir.
Anahtar

kelimeler:

Güfii, hilye, mesnevi,

tenkitli

metin.

Abstract
This article deals with Hilye of one of the 17th century poets
Güfti (d.1088/1677). In some of the sources, this mesnevi is said to be
'not preserved', whereas in the others it is mentioned in different
names. Two copies of the Mesnevi have been found out and a critically
transcribed review is constituted. Consequently, contradictory and
incomplete knowledge about this work has been pointed ouİ.
Additionally, in this paper a brief information about Güfii, who is the
poet of the mesnevi, and some general knowledge about the hilyes are
presented.

Bu çalışmanın konusu, XVII. yüzyıl şairlerinden "Güfti" mahlasıyla şiir
yazan Divan'ı ve Teşnmtü'ş-Şu'ara adlı manzum tezkiresiyle ün kazanan
Edimeli Güfti Ali (öl.1088/1677)'nin Hilye-i GüRladıyla bilinen mesnevisidir.
önceleri hadis ve siyer kitaplarında bir bölüm olarak yer alan Hz.
Peygamber'in vasıfları (hilyesi), daha sonra Arap edebiyatında "şemail" adıyla
ayrı bir kololarak devam etmiştir. Türk edebiyatında bu şemai1lerin manzum ve
mensur tercümeleri ile başlayan hilye yazma geleneği kısa zamanda gelişmiş ve
bir edebi tür halini almıştır. Hatta hilyenin bir edebi tür olarak yalnız Türk
edebiyatında var olduğunu ileri sürenler vardır. Türk edebiyatında hilye türü
zamanla çeşitlilik göstererek Hz. Peygamber ile birlikte diğer peygamberlere,
dört halifeye, Aşere-i Mübeşşereye ve din büyüklerine yazılır hale gelmiştir.
Güfti de Eski Türk edebiyatında ilgi gören hilye türüne kayıtsız kalmamış ve
diğer eserlerinin yanında bir de hilye kaleme almıştır.
Asıl konumuz olan Güfti'nin Hi1ye'sine geçmeden önce burada hilye
türü, hilyenin tarihi gelişimi ve edebiyatımıza yansıması ile ilgili genel bilgi
vermek yerinde olacaktır.
Arapça bir isim olan "hiIye" kelimesinin anlamı bazı sözlüklerde; süs,
zinet, cevher, güzel sıfatlar, güzel yüz (Naci 1995: 360; Sami 1318: 558;
Devellioğlu 1993: 371) olarak verilmiştir. Kelime, Ahmet Vefik Paşa'da

'1fılye: Zinet-i çehre, suret, hey'et. Hı1ye-iŞenre: Tan'f-ieşkal-i Resul aleyhi'sselam." olarak; Hüseyin Kazım Kadri'de (1928: 562) "HiIye: İnsanın medar-ı
temayüzü olan evsaf-ı hanciyesi" olarak yer almıştır. Edebi terim olarak
"hiIye", genel anlamıyla peygamberler ile dört büyük halifenin iç ve dış
güzellikleri ile örnek davranışlarını anlatan eserlere, özel anlamıyla Hz.
Muhammed'in vasıflarını ve güzelliklerini anlatan eserlere verilen ad olarak
tanımlanmıştır (Peko1cay 1994: 216; Pala 1995: 252). Mehmet Zeki Pakalın
(1993: 842), "hiIye" maddesinde kelimeyi sadece hat sanatı çerçevesinde ele
almış ve levha biçiminde yazılan hilyelere ve bunlar çerçevesinde oluşan inanca
değinerek
şöyle demiştir: ''Müslümanlıkta resim iyi görülmediğinden

Peygamber'in eşkali, resme mukabıl olmak üzere yazı ile beyan edilmiş, mesela
yüzij şöyleydı: rengi böyleydi gibi bir şekil verilerek buna hilye demişlerdir.
Levhanın ortasındabir daireyapılır, yüzünün alt kısmındaki müstatile de ahvali
yazılır. "
"HiIye" kelimesi terim anlamını içerdiği durumlarda; Hilye-i Şenr,
Hılye-i Saadet, Hılye-i Nebevi, Hilye-i Nebl gibi tamlamalar biçiminde
kullanılmaktadır.
Hz. Peygamber'in dışında; diğer peygamberler, dört halife,
aşere-i mübeşşere, Hz. Hasan ve Hüseyin ile din ve tasavvuf büyüklerinin
bedeni ve ahlaki özelliklerinden söz eden eserfere de hilye denmekte ve bunlar
da Hılye-i Peygamberan, Hilye-i Enbiya, Hilye-i Çehar-yar-i Güzin, Hilye-i
Aşere-i Mübeşşere, Hılye-i Haseneyn, Hilye-i Evliya biçiminde ifade;
edilmektedir (Güngör 2003: 186).

Hilyeler şemaillerden şemailler de hadislerden doğmuştur. Şemaillerin
dolayısıyla hilyelerin esasını Kütüb-i Sitte adıyla bilinen altı büyük hadis
kitabında ve diğer hadis kitaplarında yer alan hadisler teşkil eder. Bu hadis
kitaplarında Hz. Peygamber'in özel hayat tarzıyla, maddi ve manevi yapıları
yakın dostlarının tespitleriyle etraflı bir şekilde yer almış ve bunlar da
şemaillerin esas kaynağı olmuştur (Aras 1980: 236).
Zülfikar Güngör (2003: 186), hilyelerin bir edebi bir tür olarak olarak
ortaya çıkışında peygamber sevgisi, peygamber'in şefaatine ulaşma ısteğı:

hilyeler ile ilgili inanışlar, iyi bir eser bırakarak hayırla anılma ısteği ve
İslam'da insan resminin yapılmasının yasaklanması gibi nedenlerin etkili
olduğunu söylemektedir.
Hilyeler çerçevesinde oluşturulan dini inançların da bu türün
gelişmesinde oldukça etkili olduğu görülmektedir. Mustafa Uzun (1998: 44),
bunların başında Hz. Ali' den rivayet edilen "Hilyemi gören beni görmüş gibidir.

Beni gören insan bana sevgiyle bağlanırsaAllah ona cehennemi haram kılar,' o
kişi kabir azabından emin olur, mahşer günü çıplak olarak haşredilmez."
anlamındaki hadisle, Hz. Peygamber' i rüyada gören bir Müslüman'ın onu
gerçekten görmüş sayılacağına dair hadisin geldiğini ifade etmektedir. Şemail,
hilye ve siyer kitaplarında hep bu hadislere telmih yapılmaktadır.
Arap edebiyatında hilye ve şemaillere Hz. Peygamber'in vefatından
sonra yazılan siyer ve magazi gibi kitaplarda yer yer metinler halinde
rastlanmaktadır.
Şemail hususundaki
bütün hadislerle
sahabenin
Hz.
Peygamber' e dair tespit ve müşahadelerini bir arada toplayan ilk eser
Tirmizi'nin Şemail-i Nebi adlı eseridir. Bu eser ilk şemail ve hilye kitabı
sayılmaktadır. Tirmizi'nin eseri, edebi bir endişe ve sanat gayesiyle yazılmadığı
için hilyecilik geleneğinde bir çığır açıcılık özelliği taşımaz. Gerek hadis
dalında gerekse İslami edebiyatta bu esere oldukça fazla şerh ve haşiye
yazılmıştır. Ayrıca bu eserin kendisinden sonra yazılan birçok şemail ve
hilyelerde ayrı ayrı anıldığı ifade edilmektedir (Aras 1980: 237).
İran edebiyatında hilye ve şemail karakteri taşıyan ve bu adlarla anılan
hemen hemen hiçbir esere rastlanmadığı ileri sürülmektedir (Aras 1980: 237).
Türk edebiyatında hilye türünde oldukça fazla eser yazılmış ve özellikle
Osmanlı döneminde orijinal eserler verilmiştir. Bundan önceki dönemlerde bu
tür eserlerin, dini ve didaktik bir karakter göstererek "şernail" adı ile
anılmaktayken Osmanlı döneminden sonra "hiiye" adı verilmeye başlandığını
ve edebi bir karakter kazandığını ileri süren Veli Aras (1980: 236), esasen hilye
denen edebiyat türünü İslami edebiyatta icad edenlerin Müslüman Türkler
olduğunu söylemektedir: "Nasıl "luyağ" ve "şarkı" bir çeşit milif nazım biçimi

ise hilye de bir çeşit milli bJr edebiyat türüdür. Önceleri yalnızca Hz.
Peygamber hakkında yazılan hilyelerin konulan büyük bir gelişme göstererek
diğer peygamberler ile dört halife hakkında da hilyeler yazılmasına yol
açmıştır."

Hilye ile ilgili bu genel değerlendirmeden sonra yazımızın konusu olan
mesnevinin yazarı Güfti'nin kısa biyografısinin verilmesi uygun olacaktır.
XVII. yüzyılda Divan şairi ve tezkire yazarı olarak ün yapan Güfti,
(ö1.l08811677) Edirnelidir ve asıl adı Ali'dir. Güfti'nin kendisi ve ailesi
hakkında bilgi veren kaynaklar yetersizdir. Eğitimini Edirne'de tamamlayan
Güfti, uzun yıllar Rumeli şehirlerinde müderrislik ve kadılık yapmıştır. Hayatı,
sıkıntı ve yoksulluk içinde geçmiş, kıymeti takdir edilmemiş, hayatta
beklediklerine kavuşamamıştıL Yazdığı Şu'ara tezkiresinin kendine ayrılan
bölümünde,
dönemin
ilgisizliğinden,
değerinin
bilinmediğinden
ve
bahtsızlığından şikayet etmektedir. Güfti, burada Rum 'un şiirden anlamadığını
ve şiire rağbet etmediğini de her fırsatta dile getirmektedir. Ayrıca bu bölümde
Güfti, kendisini telaşlı, zayıf, tiryaki ve züğürt bir kişilik olarak tanıtmaktadır.
Mürettep bir Divan'ı olan Güfti, daha çok gazel ve rübaide başarı göstermiştir.
Güçlü bir nazım dili ortaya koyan şair, şiirlerinde kederli bir ruh hali yansıtır.
Vahid, Talib, Neşati gibi şairlerle dostluğu, Şeyhülislam Karaçelebi-zade
Abdülaziz ve Bahayl'ye yazılmış kasideleri vardır. Eserleri şunlardır: Divan,

Teşrfflitü'ş-şu 'ani,Zafer-name, Hılye-i Haseneyn ve Aşere-i Mübeşşere (Hılye-i
Güftf), Gam-name, Şah u Derviş, Zelle-name. (Mehmed Tahir 1333: 391;
Mehmed Süreyya 1311:76; Köprülü 1966:196; Banarlı 1987: 699; Kocatürk
1970: 454; Büyük Türk Klasikleri 1987: 238; Özcan 1989:698; Yılmaz
2001:17; Yılmaz 2003:218; Canım 1995: 321).
Güftl'nin Hılye-i Güfti adıyla bilinen Hilye-i Haseneyn ve Aşere-i
Mübeşşere adlı mesnevisinin tenkitli metninin yanında incelemesi de yapılmış
ve mesnevi ile ilgili şu değerlendirmelerde bulunulmuştur:
Öncelikle "mesnevi"nin eski ve yeni kaynaklarda ne şekilde ele
alındığına bakmak gerekir.
Eser ile ilgili bilgi veren eski kaynaklardan Safayi Tezkiresinde,
"Düvazdeh imam vaslinda bir manzum telifi vardır (Çapan 2005:508); Osmaıılı

Müellinen'nde, "Eimme-i isna aşer hazretlerınin hususiyetlerıne dair bir
manzumesi vardır" (Mehmed Tahir 1333:391); Tarih Coğrafya Yazmalan' nda,
"On ıki imam hakkında bir manzumesi vardır"(Tarih Coğrafya Yazmaları 585)
biçiminde bilgiler yer almaktadır.
Yeni kaynaklardan eser ile ilgili en geniş bilgiyi Vasfi Mahir Kocatürk
(1970: 458) vermiştir. Kocatürk, eserinin "Güm" maddesinde, şairin diğer
eserlerinin sadece adını anarken Hılye 'sini uzun uzun anlatmıştır. Verdiği
bilgilerden eserin DTCF nüshasını
görüp incelediğini tahmin ettiğimiz
Kocatürk, mesnevinin nerede olduğu hakkında bir şey söylememiştir:

"Hilye-i Güfti: İki kısma ayrılmaktadır. Hasan ve
Hüseyın 'in Hılyesi ve Aşere-i Mübeşşere 'nin Hilyesı:
Bu eser de Hakani ve Cevrf'nın Hılyelerı"'nin
devamıdır. Şair, Hakani'nın Hılyesi'ne hayranlığını ve

onu taklıdi kendisi için şeref saydığım saklamıyor.

Yalnız Hakanf'nin dilinin eskidiğini ve kendisinin
taze dille yazdığını söylüyor. Cevri'ye gelince onun
Hi1ye'sini muhtasar, doyunnayıcı ve nazımnın
değerini de orta derecede buluyor. Gerçekten kendi
nazım Hakani diline nispet1e on yedinci yüzyıl
mahsu1ü olarak taze ve Cevri'nin sade dilinden biraz
daha sanatlı olduğu gibi Hi1yesi de onunkinden ve
Hakani'ninkinden genişlir. Güfti; bu öncüleri gibi
anlattığı şahısların sadece vasıflarını tasvir1e
yetinmemiş, on1ann hayatlarını ve maceralarını da
anlatarak Hi1ye'sini destan haline getinniştir. Ruhu,
edası ve duygusuyla da devrin değerli şairleri
derecesindedir. Bununla beraber, eserı' Cevri'nin
küçük esennden üstün sayılabilirse de Hakani'nin
Hi1yesi'ndeki samimi mh ve İlahi eda ile boy
ölçüşecek dummda değildir. Nitekim devrinde de,
daha sonra da geniş bir tesir yapmamış, Hakani'nın
Hılye'sı~ Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i gibi mühim
bir rağbet gönnemiştir. Hatta bazı kaynaklar bu
eserıni zıkretmiyor1ar bile, Bursalı Tahir başka adla
zikrediyor. "
Büyük Türk KJasi1deri(1987: 238)'nde Güfti hakkında bilgi verilmiş ve
şunlar ifade edilmiştir: "Hi1ye-i Güfti: On iki imam
hakkında manzum bir eserdir. İki kısımdan meydana gelmiştir: Hasan ve
Hüseyin 'ın hilyesi, Aşere-i Mübeşşere 'nin hilyesi "
Hilye'si ile ilgili olarak

Rıdvan

Canım

(1995:

321)

ise,

Güfti'nin

eserlerini

sayarken

Hılye 'sinden "On ıki imam hakkında yazılmış manzum hilyesi vardır."
biçiminde söz etmektedir.
Mustafa Uzun
hakkında bilgi vermiş,
ifade ederek ili 'ilatün
mesnevi olduğunu dile

"Hilye" maddesinde (1998: 46) Güfti'nin hilyesi
eserin adının "Hi1ye-iAşere-i Mübeşşere" olduğunu
ili 'ilatün ili 'i1ün vezniyle yazılmış 294 beyitlik bir
getirmiştir. Uzun, eserin bir nüshasının Süleymaniye
Kütüphanesi, Laleli 1715 numarada kayıtlı olduğunu belirttikten sonra bu
nüshaya dayanarak Hi1ye hakkında şu bilgilere yer vermiştir:
"Hz.

Peygamber'in hılyesine dair bir manzumey1e başlayan mesnevide Haseneyn
hakkında bir kısım yer almaktadır. Tinnizi ve ibni Mace'den nakledilen ve
Aşere-i Mübeşşere 'nin isimlerini belirten hadisin metninden sonra hi1ye1er
anlatılmaktadır." Burada şunu hemen belirtmek gerekir ki Hılye Uzun'un
belirttiği gibi Hz. Peygamber' e ait bir manzumeyle değil doğrudan Hz. Hasan'ın

hilyesi ile başlamaktadır. Mesnevinin vezni de flj'iJatün flj'iJafün flj'ilün değil
fe 'ilatün fe 'iJatün fe 'ilün olması gerekir.
Güfti üzerine doktora çalışması yapan ve daha sonra Teşrffljfü'şşu 'ara 'sını yayımlayan ve İslam Ansıklopedisinde
"Güfti" maddesini yazan
Kaşif Yılmaz (1983; 2001: 18; 2003: 218) eserle ilgili kaynaklann verdiği
bilgileri aktardıktan sonra eserin bulunamadığını ifade etmektedir.
Mesnevi'nin yazma nüshalan ve bunlann tanıtımı şu şekildedir:
1. Hilye-i Aşere-i Mü!Jeşşere, Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli Numara
ı
1715 : Çoğunluğu hilyelerden oluşan bir mecmuanın l40b-152b yapraklan
arasında bulunan 12 yapraklık bu nüsha, 294 beyitten oluşmaktadır. Nüshadan
ilk defa Mustafa Uzun (1988: 46) söz etmiştir. Bu nüshanın baş ve son beyideri
şöyledir:
Riiv/-i /:ıilye-i evliid-ı Resül
Böyle oldı sü!Jan-iirii-yı J.cabüı (l4Db)
İtdüff ey GüftI-i şürlde-raJ.cam
Na!Jl-i bifg-ı sü!Janı tiize J.calem (l52b)
Müstensihini ve istinsah tarihini tespit edemediğimiz nüshanın diğer
özellikleri şöyledir: Ser levhası yaldız cetvelli, diğer yapraklan kırmızı cetvelli,
çift sütun, 13 satır, güzel talik yazı, siyah mürekkep (başlıklar kırmızı).
Bu nüsha içerisinde, Hz. Hasan ve Hüseyin'in hilyesi, Aşere-i
Mübeşşere hakkında rivayet edilen hadisin manzum tercümesi, Hz. Ebu Bekir,
Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Talha, Hz. Zübeyr bin Avam, Hz. Abdurrahman bin
Avf, Hz. Ubeyde bin Cerrah, Hz. Said bin Zeyd, Hz. Sa'd bin Vakkas'a ait on
kişinin hilyesi ve bir de "hatime" olmak üzere 14 bölüm bulunmaktadır.
2. Hilye-i Haseneyn ve Çehir-y§r-i GüzJn, Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi, İsmail Saib i Nu. 52522; Bu nüsha, Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesindeki
yazma eserlerin katalogunun
çıkartılması sırasında ilk defa tarafımızdan tespit edilmiş olup bu yazıda bilgi
verilmektedir. Sözü edilen nüsha, Cevrl Çelebi 'nin Hilye 'sinin de içinde
bulunduğu bir cildin içerisinde olup la-Sb yapraklan arasında yer almaktadır. 5
yapraklık bu nüsha 157 beyitten oluşmaktadır. Bu nüshanın baş ve son beyideri
şöyledir:
Eyleyüp ba!Jtıile ceng ü cidiil
Yacni Güftl-i per/şiin a/:ıviil (la)
Gevher-i silsile-i MurtaZav/
Oldı merbü!-ı ceniib-ı Nebev/

i
2

(5b)

Bu nüsha çalışmanın metin bölümünde SÜL kısaltmasıyla gösterilmiştir.
Bu nüsha çalışmanın metin bölümünde DTCF kısaltmasıyla gösterilmiştir.

Erkan-ı Harb Manastırlı Rifat tarafından 1311/1833 tarihinde istinsah
edilmiş bu nüshanın diğer özellikleri şöyledir: Ebrulu kağıt kaplı karton cilt,
çizgi li kağıt, çift sütun, 21 satır, rik'a yazı, lacivert mürekkep.
Bu nüshanın bulunduğu yazma eserin zahriyesinde müstensihe ait şöyle
bir istinsah kaydı vardır: "Bu mecmüca aşar-ınadire ve ber-güzide-i tadimeden

Cevri ÇelebinüiI .ffilye-i Çehar-yar-ı Güzini ile Güfti nam şacirüii Hilye-i
Çehar-yar ü Haseneyn' nam asar-ı manzt1melerinihavi bir risale-i nefise olup
ıkiyüz elli senelik bir mecmü 'a-işabibadanna# olunmuşdur."
Ayrıca bu nüshanın
"mukaddime" bulunmaktadır.

başında

müstensih

tarafından

yazılmış

bir

"HBkani-iRum ünvan-ı celilini ha 'iz olan şa 'ir-i şehiri Osmani mukaddimen hilye-i cenab-ıNebevi'yi nazm
etmiş ve andan sonra da Cevri Çelebi merh(}m Çeharyar-ı güzılı efendilerimizin hilyeleniıi nazmen beyan
eylemiş idi Bundan sonra Güfti nam şair dahi aşere-i
mübeşşereden Çehar-yar-ı güzinün maadası olan
Talha, Zübeyr, Abdurrahman, Sa'd, Sa'id İbni Zeyd,
Eb(} Ubeyde hazretlerinin hilyelerine dair bir şey
yazmamış olduğundan müşamn ileyh Güfti'nin
manzumesinden yalnız hilyeye müteallik olan aksamı
atiye derc olundu. Şöyle ki: Müşarünileyh Güfti
besmele ve hamdele ve salveleyi mübeyyin ve birçok
ebyatı havi olan manZÜ1nat-ı dürerinden sonra
mukaddem olarakdiyor ki ... "
Bu nüsha içerisinde "sebeb-i telif', Hz. Hasan ve Hüseyin ile Hz. Ebu
Bekir, Hz. Ömer, Hz. Üsman'a ait altı kişinin hilyelerinden oluşan 7 bölüm
bulunmaktadır.
Kaynaklarda çeşitli farklılıklar gösteren mesnevinin adı ile ilgili şunları
söylemek mümkündür:
Güfti'nin bu eserinin adı kaynaklarda ve yazma nüshalarda farklılık
göstermektedir. Bu farklılıklarla ilgili kaynakların verdiği bilgiler yukarıda
verildiğinden
burada
tekrar
edilmeyecek
kısaca
değerlendirilecektir.
Kaynakların çoğunda yer alan eserin "on iki imam vasfında yazılmış bir
manzume" olduğuna ve bu adla anılmasına ilişkin bilgi ilk defa Safliyi
Tezkiresihde (Çapan 2005: 508) "Düvazdeh imam vasfinda bir manzume"
biçiminde geçmektedir. Satayi'nin eseri bu adla anmasının nedeni, eserde Hz.
Hasan ve Hüseyin'le birlikte hilyesi nazmedilenlerin
sayısının on iki
olmasından kaynaklanıyor olmalıdır. Eseri bu adla anan diğer kaynakların ise
eserin yazma nüshalarını görmeden Satayi' deki bu bilgiyi tekrarladıkları
düşünülmektedir.

Bundan farklı olarak bazı kaynaklar ise eseri türünün adıyla genel
olarak Hilye-i Güftlbiçiminde anmışlardır.
Eserin SÜL nüshasını gören Mustafa Uzun (1998: 46), eseri bu
nüshadaki adıyla yani Hilye-i Aşere-i Mübeşşere olarak anmıştır.
DTCF nüshasında eserin adı "Hı1ye-iHaseneyn ve Çehar-yar-i Güzln"
olarak geçmektedir. Bu nüshanın müstensihi Manastırlı Rif'at mukaddimesinde
Güfti'nin Aşere Mübeşşere'den dört halife dışındakilerin hilyesine ait bir şey
yazmadığını belirtmektedir. Bu nüshada eserin bu adla anılması muhtemelen bu
nedenledir.
Şairin kendisi ise, mesnevinin DTCF nüshasında bulunan "sebeb-i telif'
bölümünde, Hz. Hasan ve Hüseyin'in hilyeleri ile Aşere-i Mübeşşere'nin
hilyelerini yazdığını şöyle ifade etmektedir:

Eyleyüp medIJ-ilfüseyn ü lfasan 'ı
Gemı ide tiisfibanum encümüni (loj
lfilye-i flibir-i ehl-i eaşere
Çekdi endlşemi diir-ı1;ıaşere(13)
Mesnevi ile ilgili yapılan inceleme sonucunda eserin adı ile ilgili
kaynaklarda verilen bilgilerin bir kısmının yanlış, bir kısmının da eksik olduğu
düşünülmektedir. Biz her iki nüshaya verilen adlan, bu nüshalann içeriğini ve
en önemlisi de şairin kendi ifadelerini göz önünde bulundurarak genel adı
Hılye-i Güftlolan eserin adının HiJye-i Haseneyn ve Aşere-i Mü!Jeşşere olması
gerektiğini düşünüyoruz.
Telif tarihi: Eserin telif tarihi ile ilgili kaynaklarda herhangi bir bilgi
yoktur. Ancak DTCF nüshasındaki istinsah kaydında Manastırlı Rif'at bu
nüshayı iki yüz elli senelik bir mecmuadan aldığını belirtmektedir. DTCF
nüshasının istinsah tarihi olan 1311/1893 'ten iki yüz elli yıl geriye gidildiğinde
1061/1650 tarihine ulaşılır. Güfti'nin ölüm tarihi (1088/1677) de göz önünde
bulundurularak eserin muhtemelen 106111650 tarihinden önceki bir tarihte
yazıldığı düşünülmektedir.
Burada ise mesnevinin beyit sayısı, vezni, konusu ve bölümleri ele
alınarak mesnevinin biçim ve içeriği değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Beyit sayısı: Mesnevinin beyit sayısı SÜL nüshasında 294, DTCF
nüshasında ise 15Tdir. İki nüshanın karşılaştınlması sonucunda nüshalann
birbirine göre eksik olan bölüm ve beyiderinin de eklenmesiyle mesnevinin
beyit sayısı oluşturulan tenkidi metinde 328 olarak belirlenmiştir.
DTCF nüshasındaki mukaddimede müstensihin "Müşarun ı1eyh Güftl

besmele ve hamdele ve salveleyi mübeyyin ve birçok ebyatı havl olan
manziiınat-ı dürerinden sonra mukaddem olarak diyor ki" ifadesinden
3 Bu beyit numaraları iki nüshanın karşılaştınlması sonucunda bizim kurduğumuz metinde kullanılan
numaralardır.

Mesnevi 'nin besmele, hamdele ve salveleye ait beyitlerinin eksik olduğu
anlaşılmaktadır.
Yemi: Eser, aruzun remel bahrinin fe'ij;itün fe'ij;itün fe'ilün kalıbıyla
yazılmış olup Mesnevlnin bütün bölümlerinde aynı kalıp kullanılmıştır. Uzun
(1998: 46) Mesnevlnin veznini flj'ilôfün flj'ilôfün flj'ilün olarak vermiştir.
Bunun nedeninin bu kalıbın baş ve son terilelerinin "flj'ij;ifün" ve "flj'Iün"
olarak değişebilmesi ve bu uygulamaya da şiirde sıkça yer verilmesi olduğu
sanılmaktadır. Ayrıca Mesnevlnin yalnız DTCF nüshasında bulunan sebeb-i
telif
bölümünde
oldukça fazla vezin eksikliklerine
ve hatalarına
rastlanmaktadır. Bu tür hatalara Mesnevlnin diğer bölümlerinde çok nadir
rastlanması ve bu bölümün SÜL nüshasında bulunmaması bu bölümün
müstensih tarafından eklenmiş olabileği ihtimalini akla getirmektedir.
Konusu: Eser, "Haseneyn" (Hz. Hasan ve Hüseyin) ve "Aşere-i
Mübeşşere" (yaşamları sırasında cennetle müjdelenmiş on sahabe )'nin
vasıflarını konu etmektedir. Bazı kaynaklar me snevinin on iki imam vasfında
yazıldığını belirtseler de bunun doğru olmadığı ve neden bu adla anıldığı
yukarıda açıklanmıştır.
Bölümleri: 15 bölümden oluşan Mesnevihin bölüm başlıkları, beyit
sayıları ve bu bölümlerin içeriği aşağıda verilmiştir:
Birinci Bölüm: Sebeb-i Telif: Mesnevinin yazIlış nedeninin anlatıldığı
bu bölüm 15 beyitten oluşmakta ve yalnız DTCF nüshasında bulunmaktadır.
Başlığı yoktur. Şair burada bir hilye yazmaya karar verdiğini belirterek
kendinden önce hilye yazan Hakani ve Cevri'den övgüyle söz etmektedir. Şair,
kendi hilyesinin Hakani'nin bir taklidi olmaması, Cevri'nin ise sadece "Çeharyar"in hilyesini yazdığından onu tamamlaması için Hasan ve Hüseyin'in
hilyeleri ile "Aşere-i Mübeşşere"nin hilyelerini yazmaya karar verdiğini ifade
etmektedir:
Kılk-j f;la{ciin/-isenCıde-YÜrüd
Eylemiş gerçi o biib-ıf;ıudüd (4)
$alem-i f;ıilye-tıriiz-ı Cevrl
Hep çeküp rişteye dürr-i gaYrı (6)
f;lilye-i fiibir-i ehI-i eaşere
Çekdi end/şemi diir-ıf;ıaşere (13)

İkinci Bölüm HiJye-i Hazret-i Hasan Razıyallahu AMu: 25 beyittir. Bu
bölümde şair, Hz. Hasan'ı öncelikle Hz. Peygamber'in
torunu oluşu
çerçevesinde ele almakta ve tımağına kadar Hz. Peygamber' e benzediğini ifade
etmektedir. Daha sonra onun bedeni, boyu, saçları, gözleri, kaşları gibi çeşitli
fiziki özelliklerini kalıp ifadelerle vasfederek doğumu, ölümü ve yaşı hakkında
bilgi vermektedir:

Na.(d idem ol gül-i nazük-bedeni
ljilye-i pak-i cenab-ıljasanı
(l9)
Ta gül-i fer1{adan ol reşk-i melek
ljaZret'e benzer ıdi na/Juna dek (21)
Nışf-ı mah-ı RamaZan idi meger
Geldi dünyaya o mesciid a/Jter (35)
~ır1{ do1{uz olmış idi hicretden
~ır1{ beşe balig idi şeh-i ljasan

(38)

Üçüncü Bölüm Evvel-i Hilye-i Mes't1d Hüseyn: 34 beyittir. Bu
bölümde şair, Hz. Hüseyin'i de Hz. Hasan gibi Hz. Peygamber'in torunu oluşu,
Hz. Hasan'la kardeş oluşu, soyu gibi hususlarla ele almıştır. Bir beytte Hz.
Hasan'la Hüseyin'in cennetlik olduklanna dair hadisi dile getirmiştir. Daha
sonra boyu, saçı, kaşı, gözü gibi fiziki vasıflarını benzer ifadelere övmüş,
doğum ve ölüm tarihi ile ilgili bilgi vererek şehid edilişini dile getirmiştir:
Böyle itmiş culema-yı ta/;ılfi1f:
ljilye-ipak-i ljüseyn 'i ted(ci1f: (42)
Gül-i bagı /;ıarem-i Mutfalibi
Yacni kim ru{cca-i evlad-ı Nebi (43)
Ki /;ıadişinde buyunnış ljaZret
Oldılar seyyıd-i ehl-i cennet (69)
Geldi dünyaya o ma/;ımiid-ı zemen
Ya cni dördüncİ sene hicretden (48)
Girdi çün elli yedi yaşına ta
Oldı serdar-ı guZat-ı şüheda (74)
Dördüncü Bölüm: 12 beyitten oluşan ve yalmz SÜL nüshasında yer alan
bu bölüm, Aşere-i Mübeşşere'nin hilyelerine giriş niteliğindedir. Başta Aşere-i
Mübeşşere hakkında Tirmizı ve İbni Mace tarafından rivayet edilen hadisin
Arapça metni, devamında ise bu hadisin 12 beyitten oluşan manzum tercümesi
yapılmıştır. Bu bölümde şair, hadisin asıl kaynağı olan Hz. Peygamberi, hadisi
rivayet eden Tirmizı ve ibni Mace'yi anmış ardından da hadiste adı geçen
Aşere-i Mübeşşere'nin adlanm zikretmiştir. Bu bölümün ilk ve son beyitleri
şöyledir:
Ravf-i 1{avli/;ıadiş-iNebevi

Peyrev-i kiifile-i MuştafavI (76)

Sacd-i Va#aş biri dBIJıSacfd
Bü CUbeyde o budavend-i ferid (87)
Beşinci Bölüm HiJye-i F8lıire-i ZBt-ı At/k: 16 beyittir. Şair bu bölümde,
Hz. Ebu Bekir'i öncelikle nazik yaratılışı, ilmi, riyaset ve velayet sahibi oluşu
gibi yönleriyle ele almış, sonra da onun beyaz yüzlü, kıvırcık saçlı, uzun boylu
olduğuna ilişkin fiziki vasıflarını tasvir etmiştir. Ayrıca bu bölümde onun,
İslam'ı ilk kabul edenlerden biri olduğu ve soyunun Hz. Peygamber' e dayandığı
da dile getirilmiştir:
Nafsil-i J;ıilye-iBü Bekr-i cAti7c
Eylemiş böyle beyan u taf;ıtIl{ (88)
ŞaJ;ıib-i cizz ü riyaset idi hem
Merkez-i /futb-ı velayet idi hem

(92)

Silyede nafe-güşayan-ı siyer
Tar-ı zülfine /fıvırcı/f didiler (98)
Altıncı Bölüm HiJye-i PBk-i Mua11i-yı ömer: 30 beyittir. Bu bölümde
şair Hz. Ömer'in daha çok fiziki vasıflarını ayrıntıya inmeden işlemiş, onun
heybetli bir yapıya sahip olduğunu belirterek esmer yüzlü, uzun boylu, saçının
ön taraflarının dökülmüş olduğuna dikkat çekmiştir:
Nafsil-i J;ıilye-izioa-yı cÖmer
İtdi nafJl şadr-ı vech-i dIger (104)
Didiler zatın idenler tacrif
Esmerü'l-levn idi 01{zat-ı} şerif (105)
Vaşfidenler o macall seyidi
$addi mevzün u tavll idi didi (116)
Yedinci Bölüm HiJye-i PBk-i Cenib-ı Osııı8n: 28 beyittir. Şair, bu
bölümde Hz. Osman'ın fiziki vasıflarını detaylı bir şekilde ele almıştır. Onun
siyah saçlı, buğday tenli, gür sakallı, orta boylu, geniş omuzlu, iri kemikli oluşu
gibi başlıca fiziki özelliklerini tasvir ettikten sonra, saçlarının omuzlarına kadar
uzun ve yüzünde çiçek hastalığından kalma lekelerin olduğu gibi ayrıntılara da
inmiştir. Ayrıca onun Abdi Menaf soyundan olduğu da burada verilmiştir:
Zümre-i J;ıilye-nüvIsan-ı cihan
Eylemiş J;ıilye-i COşman 'ı beyan (134)

Didi vaşşiif-ı maciini tefSlr
Rişinüii müy-ı mu{arriisı keşir

(139)

Hem dimiş viişıf-ı taJ;ılpJ.<:-nümün
Çihre-i dilkeşine gendÜJn-gün (141)
Eyler idi dimiş ehl-i abbar
Tiir-ı gisülan düşında Jsarar (156)
Gevher-i UaZret-i cOşmiin-ı güzin
Şucbe-i cAbd-i Meniifoldı hemin (160)
Sekizinci Bölüm Hilye-i F8Jıire-i ZBt-ı AU: 35 beyittir. Bu bölümde Hz.
Ali'nin fiziki vasıfları ayrıntılı bir şekilde anlatılarak adeta şiirle resmedilmiştir.
Mesnevinin hilyecilik geleneği açısından en başarılı bölümlerindendir. Şair Hz.
Ali 'nin, teninin buğday renginde, boyunun ortadan biraz kısa, gözlerinin iri ve
siyah, sakalının enli ve kızıl, bağrının yassı olduğunu oldukça başarılı bir
şekilde tasvir etmiştir. Bunun yanında onun fiziki özelliklerinden vücudunun
kıllı, ellerinin kaba, alnının açık oluşu gibi ayrıntılara inmiş, sakalını kınalaması
ve heybetli yürüyüşü gibi özelliklerine yer vermiştir:
NiifsiJ-i J;ıiJye-ia Cfii-yı CAll
Aldı vaşşiif-ı ba{-ı nÜf-ı eeli (162)
Vaşf-ı J;ıüsninde olan nükte-nümün
Biig-ı myına dimiş gendüm-gün (163)
I;lilye-güyiin-ı {ıriiz-ı tertib
Tül-i Jsaddin didi kütaha Jsanö (166)
DidiJer müşg-fiirüşiin-ı Jsader
Rfş ü pakine carlz ü aşfer (169)

o

gül-i biigçe-i feyz-i müdiim
Diioim eylerdi tekeffü°le bıriim (192)
Dokuzuncu Bölüm: Hz. Talha'nın hilyesinin anlatıldığı bu bölümün
başlığı yoktur. Hz. Talha Mesnevi'de 55 beyit ile hilyesine en fazla yer ayrılan
kişidir. Şair bu bölümde, Hz. Talha'nın fiziki vasıflarından ziyade Vhud
Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklar üzerinde durmuş ve Vhud Savaşı'na ait
canlı tasvirlere yer vermiştir. Bu savaşta Hz. Talha'nın
kendisini Hz.

Peygamber' e siper etmesi, iki parmağının kesilmesi ve şehid edilmesi
konular destansı bir üslupla dile getirilmiştir. Ayrıca Hz. Talha'nın
Peygamber'in çok yakın dostu oluşu, cennetle müjdelenişi, Hz. Ömer'in
halifeliğe layık görmesi ve yetmiş dört yaşında vefat edişi bu bölümde
alınan konular arasındadır:
Olsa ger zlver-i levl;-i taCdiid
Birisi Tall;a-i piiklze-nihiid (199)

gibi
Hz.
onu
ele

Ana peygamber-i IJurşld-sirişt
İtdi idiil ile tebşlr-i behişt (213)
8a:iret-i Tall;a klüp car:i-ıl;aşer
Siicidin eyledi 01 tlga siper (231)
İçdi 01kümmel-i aşl;iib-ı kiriim
Uum-ı şal;bii-yı şehiidetden ciim (254)
Onuncu Bölüm H8mis-i Cem'i Aşer Yani Zübeyr ibni A vam: 28 beyittir.
Bu bölümde Hz. Zübeyr bin Avam'ın yaşadığı dönemde meydana gelen çeşitli
olaylarla birlikte onun hayatı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu bölümde şair,
Hz. Zübeyr'in vasıflarına ilişkin somut tasvirlerden ziyade onun Mekke'de
doğduğu, babasının adının Abdullah olduğu, Hz. Ali döneminde meydana gelen
"Cemel vakası"nda altmış dört yaşında hayatını kaybederek Basra'da
defnedildiği gibi tarihi bilgilere yer vermiştir:
FalJr-i erbiib-ı saciidet-enciiın
Birisi daIJıZübeyr ibni cA viim (252)
Didiler cahd-i cAll'de mecmüc
Buldı niiverd-i eemell;add-i vu(cüc (269)
Anda tat1 olınup 01miih-ı derün
Eylediler o mal;alde medliin (278)
on Birinci Bölüm sabi'-i Ehl-i Aşer Hazret-i Abdurrahman: 15 beyittir.
Bu bölümde, Hz. Abdurrahman bin Avf'ın doğumu, Hz. Ebu Bekir ile birlikte
İslam'ı kabul etmesi ve onunla birlikte savaşlara katılması, Hz. Osman
döneminde yetmiş beş yaşında vefat etmesi dile getirilmiştir:
PÜf cavf oll;arem-e/iiiz-ı cihiin
SiibiCan 8a:iret-i cAbdurral;miin (280)
CAhd-i cOşmiin 'da 01serv-i nihiin
Aldılar pii-zede-i biig-ı ciniin (291)

On İkinci Bölüm Samin-i Hayl-i Aşer Hazret-i Sa'd Vakkas: 13 beyitten
oluşan bu bölümde Hz. Sa'd bin Vakkas'ın doğumu, on dokuz yaşında İslam'ı
kabul edişi, seksen yedi yaşında Muaviye döneminde vefat ederek Atik denilen
bir yerde defnedildiği anlatılmıştır:
Şiimin-i kümmel-i erbiib-ı yaJsln
Sacd-i Va#iiş-ı budiivend-i güzln

(295)

Abir-i cahd-i MuCiiviyye'de tii
Dldılar zii:Jir-i diir-ı cu(cbii (303)
on Üçüncü Bölüm TIsi'-i Ehf-i Aşer Sa'd-i Diger: 6 beyitten oluşan bu
bölümde şair, Sa'id bin Zeyd'in İslam'a girişini, yetmiş yaşına kadar yaşadığını
ve Muaviye zamanında vefat ettiğini dile getirmiştir:
Tiisic-i ehl-i hüdii Sa cd-i diger
İbni Zeyd ol f.ıarem-efzün-ı caşer (308)
Evşat-ı cahd-i MuCiiviyye'de tii
Eyledi /saşr-ı behişti me:Jvii (312)
on Dördüncü Bölüm ~ir-i Ehf-i Aşer Yani Ubeydü'l-Cerr8lı: 7 beyitten
oluşan bu bölümde şair, Hz. Ubeydü'l-Cerrah'ın
İslam'a girişi, Şam'a vali
olarak gönderilişi ve Şam valiliği sırasında burada baş gösteren veba
salgınından vefat ederek burada defnedi1işi üzerinde durmuştur:
CAşir-i ZÜJnre-ierbiib-ı feliif.ı
Birisi dabı CUbeydü 'l-Ceırii/;ı (314)
Viilf-i şiim [ol} iken şemc-ihüdii
Oldı ten diide-i i/s1Jm-ibe/sii (318)
on Beşinci Bölüm hIet-i Hitİme-i Levh-i Kit8b: 8 beyitten oluşan
"hatime" (bitiş) bölümü yalnız SÜL nüshasında vardır. Şair bu bölümde,
hilyesini tamamladığını belirterek şairliği ile övünmüştür:
1;labbe~iiey /salem-i sidre-bıriim
Eyledüii f.ıilye-i piikiim tamiim (321)
İtdüiI ey Güftl-i şürlde ra/sam
Nabl-i biig-ı sfibam tiize /salem (328)

Güfti'nin Hilye-i Güftl adıyla bilinen bilinen Mesnevi'sinin, SÜL
nüshasına ek olarak ilk defa tarafımızdan tespit edilen DTCF nüshası da
eklenerek karşılaştırılmış ve tenkitli metni ortaya konmuştur. Bununla birlikte
mesnevinin adı, beyit sayısı, vezni bölümleri ve nüshaları ile ilgili kaynaklarda
verilen eksik ve çelişkili bilgiler açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre
Mesnevinin adı Hilye-i Haseneyn ve Aşere-i Mübeşşere'dir. 1061/1650
tarihinden önce telif edilmiş olup 328 beyitten ve 15 bölümden oluşmaktadır.
Vezni ise fe 'ilitün fe 'iMtünfe 'ilün 'dür.
Güfti'nin
Mesnevisini.
hilyecilik
geleneği
açısından
değerlendirdiğimizde ise şöyle bir sonuçla karşılaşırız: Mesnevinin en başarılı
bölümü dört halifenin (çehar-yar) hilyelerinin anlatıldığı bölümdür. Güfti
burada hilyesini yazdığı kişilerin ten rengi, boyları, saçları, sakalları, gözleri
gibi fiziki vasıflarını hilyecilik geleneğine uygun olarak işlemiştir. Ancak, gerek
Hz. Hasan ve Hüseyin'in hilyelerinin işlendiği, gerekse dört halife dışındaki
Aşere-i Mübeşşere'nin hilyelerinin işlendiği bölümlerde bu türden tasvirlere pek
rastlanmaz. Güfti, Hz. Hasan ve Hüseyin'i özellikle Hz. Peygamber'in torunu
oluşları çerçevesinde ele almış ve benzer ifadelerle hilyelerini yazmıştır. Diğer
altı sahabenin hilyelerinin işlendiği bölümlerde ise fiziki portrelerinden ziyade
hayatları ile ilgili tarih kitaplarında bulunabilecek bilgiler verilmiştir. Bu
bölümlerin hemen hepsinde hilyeleri verilen kişilerin doğum tarihleri, künyeleri,
İslam'a girişleri, katıldıkları savaşlar, hangi halife döneminde nerede vefat
ettikleri ve nereye defnedildikleri gibi bilgiler kalıp ifadelerle dile getirilmiştir.
Bunlardan yalnızca Hz. Talha'nın hilyesinin anlatıldığı bölümde onun Uhud
Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle biraz ayrıntıya girilmiştir.
Güfti'nin Hilye'sinde dört halife dışındaki Aşere-i Mübeşşere'nin fiziki
vasıflarına dair tasvirlerin yeterli olamayışını bu konudaki rivayetlerin az
oluşuna ve bu altı kişinin hilyecilik geleneği içerisinde çok fazla işlenmemiş
olmasına bağlamak mümkündür.
Mesnevinin "Hatime" bölümünde Hııye'si ile övünen Güfti, "sebeb-i
telif' bölümünde Cevn'nin dört halifenin (çehfir-yar) hilyesini yazdığını,
kendisinin ise farklı olması için buna cennetle müjdelenen altı kişiyi de
ekleyerek Aşere-i Mübeşşere'nin hilyesini yazmak istediğini belirtmiş se de
özellikle dört halife dışındaki kişilerin hilyelerinde pek başarılı olamamıştır.
Güfti'nin Hilye'sinin, adlarını andığı Hakani ve Cem'nin hilyeleri gibi edebiyat
tarihi içerisinde çok fazla bir etki bıraktığı da söylenemez. Bunların yanı sıra
Güfti'nin eserinin, nazım tekniği ve dili açısından başarılı olduğunu söylemek
gerekir.

Mesnevi'nin Tenkitli Metni
I;IİLYE-İ şERIF-İ
EDİRNEvI*

cAŞERE-İ

MÜBEŞŞERE EZ-KEFFE-İ GÜFTI-İ

feCilalün fecilalün fecilün

.. --I .. --1 .. 1

Eyleyüp babtı ile ceng ü cidal / Yacni GüftI-i perışan-al)val

5

Ateş itmiş di dil-i l)ayranı / Dabı ruşen 15:ı1am[01] hakanı
Ki niçÜll eyleyüp [01] l)ilyeye saz / Olmayam ben dabı ta15:nd-tıraz
Kilk-i tIa15:anI-isencIde-vürud / Eylemiş gerçi [ki] o biibıl)udüd
Şıfat-ıl)ilye-i mabdüm-ı güzln / Tabca oldı nal)vet-i dar-ı 15:arın
Kalem-i l)ilye-tıraz-ı Cevrı / Hep çeküp rişteye dürr-i gayri

lb*

çar-yarün şıfat-ı Culyasın / Bilye-i kevkeb-i valasın*
Eyleyüp zIver-i levl)i tebyln / Almış 01 da o çemende gül-çın
Ben müşfıls:a idüp bal)r-i melal / Düşdi abir dilüme böyle bayal
10 Eyleyüp medl.ı-i Büseyn ü Basan'ı / Germ ide ta sübanum encümüni
Pes ez-In l)ilye-i b!inan-ı güzln / Tabcuma oldı hemln böyle 15:arIn
Bende tekrar idüp carZ-ı şüküh / Eyledüm bast-ı bayiil-i enbüh
Bilye-i fabir-i ehl-i caşere / Çekdi endlşemi dar-ıl)aşere
Eyleyüp l)ilyelerin bi'l-mecal / Fikreilim oldı pesendlde-bayal
15 Fülk-i dlne [01] Süreyya-encüm / Razıyallahu taCala canhum

BiL YE-i BAZRET -i BASAN RAZIY ALLAHU CANHU*
140b* RavI-i l)ilye-i evllid-ı Resül / Böyle olmış süban-ara-yı15:abül
Al ü evllida olan l)ilye-tıraz / Böyle itmiş şıfat-ıl)ilyeye saz
çemen-ara-yı gülistan-ı ya15:In/ Nabl-i sacd-abter-i yaCsübü'd-dln
Na15:lidem 01 gül-i nazük-bedeni / Bilye-i pak-i cenab-ı Basan'ı
20 Böyle olmış calem-efraz-ı ya15:In/01 gül-i taze-res-i gülşen-i dın
Ta gül-i fer15:adan01 reşk-i melek / Bazret'e benzer idi nabuna dek
Na15:liderler ki o 15:add-imevzün / Nürdan şemc veya sIm-sütün
Far15:-ıserde görinen gIsülar / cAnberIn düd idi 01 şemca meger

ı-ıs. beyiller SÜL'de yoktur. (lS beyillik bu kısım mesnevinin "Sebeb-i Telif' bölümünü oluşturmaktadır.)
* 1b-Sa arası DTCF nüshasının yaprak numaralannı göstermektedir.
*Bu beytin 2. mısrasının vezni eksik ve hatalıdır.
* Başlık SÜL'de yoktur.
16 RavI-i evlad-ı I:Iazret-i Resiil DTCF / olmış: olur SÜL
18.beyit DTCF'de yoktur.
21 reşk: faJ.ırDTCF / niilJun: nafe SÜL
22 veya sIm-sütün: idi sImln süıÜn SÜL

Yacni şemc-i İlahI'nün ta / Düd-ı payın idi dimiş cul.<:aıa

141a*
25 Olmış idi o nihal-i ciffet / Serv-i sImIn-i riyaz-ı cennet
Bag-ı 1)üsnün o gül-i nestereni / Nazük idi gül-i terden bedeni
2a

Eyler idi o meh-i naz-ı sükün / Nergis-i mestine taClIm-i füsün
İtse ter-dest1-i meşşata-i naz / Zülfini pür-girih-i şerm ü niyaz
Eyler idi o nigah-ı mestür / Kişver-i ÇIn ü Uıtayı pür-şür
30 Gerdeninde o müselsel kakül / Düşdi şab-ı semene çün sünbül
Şemc-i kafiirI idi ol gerden / Mevc-zen-i çak-i girIbanından
İtmeden ol gül-i meh cilve-naz / SIne-i nazı hem agüş-ı niyaz
TIr-i müjganına eylerdi nişan / Dest-i ebrüda o müşgIn keman
cAlemün ol gül-i meh tantanası / Hicretün yaCni üçünci senesi
35 Nışf-ı mah-ı Ramazan idi me ger / Geldi dünyaya o mescüd-abter
Eyleyen metn-i sebilsın taQl.<:Il.<:
/ Didiler l;ı.azret-imalJdüm-ı şem:
Şal;ı.ib-iball.<:-ıkerem-kanı idi / cAlemün maşdar-ı il;ı.sanıidi
Kırl.<:dol.<:uzolmış idi hicretden / Kırl.<:beşe balig idi şeh-i l;Iasan
Oldı ol taze gül-i bür-sirişt / Cilve-perdaz-ı 1)aremgah-ı behişt
40 Ta idince 1)aşer-i l;ı.aşrel.<:ıyam/ Ola rül;ı.ınatal;ı.iyyatü selam
EVVEL-İ I;IİLYE-İ MEscÜD I;IÜSEYN *
Zümre-i val.<:ca-nüvIsan-ıcihan / Rabş-ı taQl.<:Il.<:i
idüp germ cinan
Böyle itmiş culema-yı taQl.<:Il.<:
/ l;Iilye-i pak-i l;Iüseyn'i tedl.<:Il.<:
Gül-i bag-ı 1)arem-i MuttalibI / YacnI kim rul.<:ca-ievlad-ı NebI
l;IaZret-i Al;ı.med'e ol l.<:urratü'I_c
ayn / Dürr-i derya-yı NecefyaCnI
l;Iüseyn

45 Gil-i payından o ma1)müd-ı melek / l;Iazret'e benzer idi nabuna dek
2b
O meh-i l;ı.üsn-iSüreyya-maşraf / Virdi dünyaya vücüdıyla şeref
Olmaga beste-i gülzar-ı mil;ı.en/ Sene-i rabica-i hicretden
24. beyit DTCF'de yoktur.
* 141a-152b arası numaralar SÜL nüshasının yaprak numaralanm
25 ciffet: nabvet SÜL
27 mestine: çeşmine SÜL
28 naz: niyaz SÜL
31-38. beyider SÜL'de yoktur.
* 1::lilye-i1::lai:ret-i1::lüseynRazıyallahu cAnhu DTCF
41. beyit DTCF' de yoktur.
42 tal:ı\i:!\i::ted\i:i\i:DTCF / ted\i:!\i::tal:ı\i:i\i::DTCF
43. beyit SÜL'de yoktur.
44. beyit DTCF'de yoktur.

göstermektedir.

Geldi dünyaya o mabmüd-ı zemen / YacnI dördünci sene hicretden
Rüz-ı mevlüdını erbiib-ıl}alem / Didiler şaliş-i Şacban idi hem
50 Bag-ı büsnün o gül-i nestereni / Nazük idi gül-i terden bedeni
Bunda hep kümmel-i erbab-ı siyer / Lal}ab-ı paki zekIdür didiler
Dimiş erbiib-ı bal}ayıl}agah / Künyet-i pakin ebü cAbduııah
~ameti şab-ı güle maoil idi / Lacl-i can-babşı müle maoil idi
Cevher-i ferd idi ol mIm-dehan / Ki anı görmez idi çeşm-i keman
55 cAnberIn l}avs idi ol ebrülar / Toz-ı miskIni idi gIsü1ar
Nigehi tlr-i l}aza-ceste idi / Çeşmi hem me st idi hem baste idi
~aşların görse düşerdi batta / Tal}-ı mihrab-ı niyaza clsa
Fitneyi l}aşlan pe st eyler idi / Gamzesi cişve-perest eyler idi
Şunar idi nigeh-i mey-keş-i naz / Sal}I-i gamzesine cam-ı niyaz
142a
60 Meyl iderdi yürüse nazından / ~amet-i dil-keşine serv-i çemen
Gökde ebrüsını seyr itse MesIQ / :tIam-ı mibraba iderdi tercIb
Öyle mevzün idi oll}add-i latIf / Şab-ı tüba ana olurdı redIf
cArz-ı büsn itse iderdi me şela / cArşda bayl-i melek istibya
Çerbde ey dil-i sencIde-misas / Şafal} ü cirm-i hilal itme l}ıyas
65 Ol}ıdup dIde-i bayret yem-i bün / Oldı çün çak-ı libiis-ı gerdün
A-ftab-ı mbı ta rüz-ı elest / Eyledi alemi seyyare-perest
~add-i mevzünını nabl-i taşvIr / Görse eyler idi seyr-i KeşmIr
Didi taQ1}Il}iden bu sübanı / Nabvet-i pak-i I;Iüseyn ü I;Iasan'ı
Ki badIşinde buyurmış I;Iazret / Oldılar seyyid-i ehl-i cennet
70 YacnI ol iki gül-i bür-sirişt / Oldılar seyyid-i ijübiin-ı behişt
Didiler zümre-i ehl-i taQ1}Il}/ Eyleyüp şevl}-i I;Iüseyn'i teşvIk
Hem dimiş fabr-i selatln-i zemen / Ki ben ol büsndenem ol benden
O budavend-i sacadet-mevfiir / Ne l}adar ehl-i tevazuc idi gör

50. beyit SÜL'de yoktur.
51.ve 52.beyit DTCF'de yoktur.
54 dehan: Cayan SÜL
56 tai5::bam SÜL
59. beyit DTCF'de yoktur.
61. beyit DTCF'de yoktur.
62 ol i5:add-i latlf: bala-yı latlfSÜL
63 carşda: cümle-i SÜL
64-67. beyitler DTCF'de yoktur.
71 Eyleyüp lf:adr-i I;!üseyn'i tai}lf:llf:i Nai5:1ider rast ser-agaz-ı dai5:1i5:
SÜL
72. beyit DTCF'de yoktur.
73-75. beyitler SÜL'de yoktur.

Girdi çün elli yedi yaşına ta / Aldı serdar-ı guZat-ı şüheda
75 Ola ta-1)aşr o gül-i meh-nükhet / Saye-perverd-i 1)uZür-ıcizzet

142b FI-meııa.lpb-ı caşere-i mübeşşere can AbdurraJ;ıman bin cAvf can NebI
Caleysi's-selam ~le Ebu Bekr tl'l-cenneti ve cUmere tl'l-cenneti ve
cUşmane tl'l-cenneti ve cALI tl'l-cenneti ve Talba tl'l-cenneti ve Zübeyr
tl'l-cenneti ve AbdurraJ;ıman bin cAvftl'l-cenneti ve Sacd ibni V~
tl'lcenneti ve SacId bin Zeyd tl'l-cenneti ve Ebu CUbeyde ibnü'I-Cerr8.b. tl'lcenneti revahu't- TirmizI ve revahu ibni Mace Sacid bin Zeyd naıpıtü min
Mişlcati '1-MişbaJ;ı.*
RavI-i 15:avli1)adIş-i NebevI / Pey-rev-i 15:atile-iMuştafavI
FalJr-i gül-i şadr hümam-ı kümmel / TirmiıI-uayr [u] imam-ı ekmel
RavI-i dIger-i 1)al-i macna / İbni Mace YÜ fü1)iil-i culema
Aldılar semt-i revayada şa1)I1)/ Rast-giiy-ı şaded-i na15:1-işarI1)
80 İbni cAvf ol calem-i rah-ı ya15:In/ cAbdura1)man o gül-i ravza-i dIn
Na15:1
ider 1)azret-i su1tan-ı cihan / Aldılar böyle güher-paş-ı beyan
CemC-i aşl)ab-ı güzInümden ta / Oldı on kişiye cennet meova
143a

YacnI ol kimseye faccal-i vediid / Eyledi bag-ı behişti mevciid

Didi kim ben dauı ol hiir-sirişt / Eylerem anlara tebşIr-i behişt
85 Evvela birisi Bii Bekr-i velI / cÖmer ü l;Iazret-i cOşman u cAll
Bamisen Tal1)a Zübeyr oldı dauı / cAbdura1)man-ı benii cAvf-i saul
Sacd-i Va15:15:aş
biri dauı Sacid / Bii CUbeyde o uudavend-i ferId

3a

I;IİLYE-İ FABİRE-İ ZAT-I cATI~*
Nal5:il-i1)ilye-i Bii Bekr-i cAtI15:/ Eylemiş böyle beyan u ta1)15:I15:
Dürr-i yekta gibi ol ıat-ı şerIf / cAybsuz idi ser-a-pa-yı latIf
90 l;Iablü'l-İslam o dınün şeybi / cİlmi itmişdi ta15:iyyü'l-caybı
Siireti nazük ü sIret nazük / Cümleten nazük ü uil15:atnazük
Şa1)ib-i cizz ü riyaset idi hem / Merkez-i 15:utb-ıvelayet idi hem
cİlm ü ensaba dauı maoil idi / Dergehinde culema saoil idi

* "Aşere-i Mübeşşere" hakkında rivayet edilen hadis metni DTCF'de yoktur.
76-87. beyider DTCF'de yoktur. (Bu bölüm "Aşere-i Mübeşşere" hakkındaki Arapça hadisin manzum
tercümesi niteliğindedir.)
* l:;!ilye-i EM Bekr eş-Şıdd~ Razıyaııiihu cAnhu DTCF
88 NaJ.cil-ibilye-i şıdd~-i catlJ.c/ İtdiler böyle beyan-ı tabJ.c~ DTCF
93 cAlem-i insan dabı na'il idi

143b

Gül-i sürl didiler rüyına hep / EbyaZti'l-vech olursa n'acceb

95 Olmış idi o ci~ar-ı behcet / Gül-i hem-sürdı riyaz-ı nabvet
Bag-ı nabvetdür o endam-ılatif / N'ola ser tabe-!5:ademolsa na?ıf
Çekdi 01 cacd-i müselsel Myı / Bam-ı zendre dil-i ahüyı
I;Iilyede niife-güşayan-ı siyer / Tar-ı zülfine !5:ıvırcı!5:
didiler
I;Iasenü'l-vech idi 01 mah-nikab / Mihri eylerdi giriftiir-ı1)icab
100 Hem dimişler ki o müşgın-came / Ola çün serv-i tavnü'l-!5:ame
Hem dimişler culema-yı tal:ı15:l15:
/ Da1)ı gül-berg-i ci~annı ra!5:l15:
BiCşet olundugı dem fabr-i enam / İtdi fi'l-1)al!5:abül-i İslam
Hem dimişler culema-yı aClam / Ki çı!5:arI;IaZret'e ensabı tamam
I;IİLYE-İ pAK-İ MVcALLA-YI cÖMER*

3b

Na!5:il-i1)ilye-i zlba-yı cÖmer / İtdi na!5:lşadr-ı vech-i dıger
105 Didiler ~atın idenler tacrif / Esmerü'l-levn idi 01 [~at-ı] şerif

144a

I;Iüsnün olmışdı rub-ı meh seyri / Seyr-i Keşmır-i şaba1)u'l-bayrı
Olmış idi o rub-ı mihr-i na?ır / Fülk-i 1)üsne bikir-i şub1)-ı abır
Olmış idi o 1)ical-i enver / cAnber-efşan-ı girlban-ı se1)e
cAnberin [büy] idi 01 slb-i ~e!5:an / Tar-ı sımın-i müşebbekde vatan
110 I;Iüsnün olmışdı bahar-efrüzı / Bir şekil idi heva-yı rüzı
Görinürdi o cemal-i enver / Seyr-i Keşmır-i zemın-i bayer
Rüyı kim şiifu mücellater idi / Şır-i bustan-ı meh-i enver idi

Dirdi rüy u lebine ehl-i na?ar / İmtizac itmiş idi şır ü şeker
Vaşfiden rüy-ılatlfin yek-ser / Leben-i şiifa müşabih didiler
115 J}.add-i tübiiya dem olmış idi / Sayesi carşa sebn olmış idi
Vaşf idenler o macan seyidi / J}.addimevzün u tavn idi didi
Didi vaşşiifı olan di~atle / Yal ü biil issi idi gayetle
Didiler vaşıf-ı1)üsn ü can / Başınun önleri müydan ban
144b
Didi biig-ı serin ehl-i temşi1 / Sünbül-i tarf-ı çemenzarı !5:am
120 Yacnı olmışdı o biig-ı pür-nür / İki canibleri sünbülden dür
Didiler miidi1)-i sıma-yılatıf / Gül-i rubsarIarın yaCnl 1)afif
97 büyı: J::ıüyıSÜL
100. beyil DTCF'de yoktur.
103. beyil SÜL'de yoktur.
* I;Iilye-i cÖmerü'I-Fiirü~ RaZıyalliihu cAnhu DTCF
107. beyil DTCF'de yoktur.
109. beyil DTCF'de yoktur.
114 latifin: şerlfin SÜL
121 yaCni J::ıaflf:dahı 1atlfSÜL

Nergis-i mestin idenler tevcm / Didiler l.otCa-iyaküta şebm
Didiler çeşmine her cüyende / Cam-ı yal$:ütgibi tabende
Eylemiş zerger-i mü1k-i nasüt / tIatem-i 1)üsnine faşş-ı yal$:üt
125 Lacli befizer idi o çeşm-i [nab] / Ola zenciresi yal$:üt-ımüıab
SürijI-i çeşmine reng-i dIger / Bade-i nab ile mIna sagar
[o o. ]
/ Taşt-ı Mn itmiş idi aglamadan
Çeşmin itmiş idi 01 ekmel nas / Dag-ı sıbteyn ile ijünIn libas
Didiler bag-ı me1)asinleri ta / Maye-i mevc-i semenzar-ı vefa
130 Gül-i terden o ruij-ı nür-engIz / Lik ağüşı semenle leb-nz
O semenzan idenler taCbIr / Didiler sInesinüil müyı keşIr
145a
~arşı olsa ne ola ıat-ı cÖmer / Kacbe'den münşacib olur [o] güher
KaCbeden münferid olur 1)asebi / I;Iazret'e çıl$:acaceb mi nesebi

4a

I;IİLYE-İ pAK-İ CENAB-I cOSMAN*
135 YacnI oll$:add-i Süreyya-mil$:dar / MuCtedil idi çü eyyam-ı bahar
Eyleyen 1)ilye-i pakin ta1)l$:Il$:
/ Didi rüy-ı 1)asenü'l-vechi ral$:Il$:
Gonca-i lacline itse taCbIr / tIar-ı şerm olur idi damengIr
Didi vaşşaf-ı macanI-tefsIr / RIşinüfi müy-ı mutarrası keşIr
140 Virür idi o meh-i nür-nil$:ab/ Li1)ye-i pakine tezyIn-i ijizab
Hem dimiş vaşıf-ı ta1)l$:Il$:-nümün/ Çehre-i dil-keşine gendüm-gün
145b
Vaşfiden 01 ruij-ı meh-tenvIri / Didiler seyr-i meh-i KeşmIn
Olmış 01 carız-ı ijurşId-i nazIr / Milket-i 1)üsne şaba1)-ı KeşmIr
Dir bal$:andüşmiş o rüy-ı 1)üsne / Nafe-i müşg miyan-ı semene
4b 145 Bag-ı ta1)l$:Il$:a
virenler abı / Dir görüp 01 ruij-ı ateş-tabı
CAceb itmiş dir idi ehl-i meniş / Nafe-i müşg ü semen-amIziş
Vaşf idenler didiler 01 güheri / Müydar idi ten-i sım-beri
Cism-i pakinde iden ba1)ş-i CamIm / Üstüijvan-ı bedenin dirdi cazIm
Hem dimiş vaşf iden ehl-i tev1)Id/ İki düşanesi mabeyni bacId
150 Evc-i 1)üsnüfio meh-i tabanı / Cümle zacfüzre olan dendanı
Rişte-i zerre düşüp peyveste / cIl$:d-ılülüyı iderdi beste
Rişte-i zer1e o dürr-i dendan / Tab-ı nür gibi ideli lemcan
Hem dimiş vaşıf-ı vala-gühen / Gü1-i rüyında nişan-ı ceden
Sacidin vaşf iden erbab-ı ke1am / Didi müyIn idi bazü-yı imam
123 gibi: idi SÜL
124 zer-ger-i mülk: ol gül-i bag DTCF
125-128. beyit DTCF'de yoktur.
127 [... ] SÜL'de bulunan bu beytin birinci mısraı eksiktir.
130 lIk: dabı DTCF
132 münşacib: münferid SÜL
* I;Iilye-i cQşman RaZıyallahu cAnhu DTCF
141 hem dimiş: didiler DTCF
146 ide bir yerde caceb feyz-i meniş SÜL
151 beyit SÜL'de yoktur.
152 tiib-ı nür: nab-ı bür DTCF

Hem didi vaşıf olan eh1-i şucür / Müyı bamsın iderdi mestür
Eyler idi dimiş ehl-i abbar / Tar-ı gisülan düşında ıS:arar
Böyle olmış şuver-i nals:lü beyan / Devre-i pak-i cenab-ı cOşman
Neseb-i 1).airet-i pak-i eşraf / Oldı ber-daşte-i CAbd-i Menaf
Ki olur didiler erbab-ı siyer / Münşacib cAbd-i Menara o güher
Gevher-i HaZret-i cOşman-ı güzin / Şucbe-i cAbd-i Menaf oldı hemin
Didiler nals:il-iabbar-ı siyer / Nesebi seyyid-i sadata çııS:ar
I;IİLYE- İ FA:{;IİRE-İ ZAT -i cALI *
Naıs:il-i 1).ilye-iaCla-yı cAli / Oldı vaşşaf-ı bat-ı nür-ı celI
Vaşf-ı1).üsninde olan nükte-nümün / Bağ-ı myına dimiş gendüm-gün
Didi gülbün-keş-i bağ-ı taCbır / Gül-i mbsanna sebz-i KeşmIr
Sebz-gün idi dimiş vaşşafı / Seyr-i sebz-i gül-i myı şafi
l;Iilye-güyan-ı tıraz-ı tertib / Tül-i ls:addindidi kütaha ls:adb
Didi vaşşaf-ıls:adr inşası / İCtidal üzre idi balası
MuCtedil idi nih1il-i ıS:amet/ Hem çü eyyam-ı bah1ir-ı nabvet
Didiler müşg-fiimşan-ııS:ader / RIş ü pakine carlz ü aşfer
170 Lik virmişdi o nabl-i şad-ab / Li1).ye-ipakine ayIne-bizab
Yacni eylerdi o bağ-ı temkin / Li1).ye-ipakini 1).ınna-tezyin
146b
Dimiş ol bağda erbab-ı surağ / Gül-i bayri idi hep sebze-i bağ
Hem dimiş vaşıf-ı boş-minva1i / Bağ-ı pişanesi müdan bali
İtdi şonra hem o bağ-ı JS.ureşI/ ZInet-i li1).yeile dest-büşI
İdüp ol vechile naıS:lü ta1).rir/ Aşlac idi dimiş ehl-i tefsir
Hem dimiş 1).üsnünevaşşaf-ıls:adIm / l;Iasenü'l-vech idi 01 ıat-ı kerlm
Vaşfiden dimiş o calI-himemi / Pehnedar idi riyaz-ı şikemi
Didi vaşşaf-ıls:adr-fercamı / Semene maoil idi endamı
Ahuvan-ı1).arem-i ev ednii / Çeşm-i mestine dimişler dacca
CAndelib-i çemen-i Bü Talib / Çeşminün didi beyazı ğalib
Necm-i şub1).idi o çeşm-i enver / Ki beyazına sevadı berter
Bes ki olmışdı o ahü-yı fırib / Çeşm-i şIranesi ğayetde mehIb
Ahü-yı cişve idi fıtne nedim / Çeşminün cirmi n'ola olsa cazIm

155 Nal.d ider kümınel-i erbab-ı şucür SÜL
157-161. beyider SÜL'de yoktur.
* I::Iilye-i Cenab-ı cAll Ra.zıyal1ahu cAnhu DTCF
1631;ıüsninde: rüyında SÜL
164 gülbÜll-keş-i bağ: zümre-i ehl SÜL
166 güyiin: perdaz DTCF
171Ii1;ıye-i pakini: sebze-i rlşini DTCF
181 beyazına: sevadına DTCF
183. beyit DTCF'de yoktur.

Vaşf idenler didiler 1)iktnetle / Yaşşı bagırlu idi gayetle
185 Hem dimişler culema-yı ekşer / Gülşen-i sInesine pehn-aver
Bes ki 01 sacId ü bazü-yı semIn / Taze ş1ib-ıgül-i naz idi hemIn
Öyle olmış idi mevzün-ı 1)asen / Farl,colmmazdı biri birinden
Didi vaşf eyleyen erbab-ı süban / Dabı keffeyn-i latifine şeten
l;Iilyesinde semen-ara-yı siyer / YacnI keffeyni mü1a1)1)amdidiler
Bu şadedde didi vaşşaf-ı l,cadIm/ ÜstübVan-ı beden-i paki caz;Im
Hem dimişler culema-yı ta1)1,cIl,c
/ Gerden-i şafma sImIn-ibri1:
O gül-i bagçe-i feyz müdam / Daoim eylerdi tekeftliole bıram
Ki tekeffijO diyü erbab-ı kelam / Meyl-i etrafa dimiş val,ct-ibıram
Hem şalınmal,cdiyü olmış taş1)Ii)/ Lügat-ı lafz;a tekeffijOde şad1)
Eyler idi o budavend-i be-nam / Meyl-i etraf iderek itse bıram
Gevher-i silsile-i MurtaZavI / Aldı merbüt-ı cenab-ı NebevI
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[I;IİLYE-İ I;IAZRET-İ TALI;IA)*
Evvel-i vaşıtatü'ı-cıl,cd-ı baber / Ral,cam-ı sadis-i aş1)ab-ı caşer
Bacd ez-unşür-ı çar-ı caşere / Kümmel-i fabr-i kibar-ı caşere
Olsa ger zIver-i lev1)-i taCdad / Birisi Tal1)a-i pakIze-nihad
Saye-perver-i risaletdür o da / Ma1)rem-i baş-ı nübüvvetdür o da
Almış idi o gül-i cennet-bag / Meclis-i Qaş-ı nübüvvetde çerag
Şekl-i aylne-i dInilli şıfatı / cAlemün madde-i cIş ü ciheti
l;Iadd-i mevlüd-ı NebI'den o güzIn / Dabil-i meclis-i işna cişdn
cAm-ı bayle sene-i 1)add-i vürüd / Buldı yigirmi ikisinde nÜffiüd
YacnI 01 kevkeb-i dürr-i abter / Dogdı yigirmi ikisinde meger
Didiler ravI-i ta1)1,cIl,c-i
penah / Pederi namma Bü cAbdullah
cAlem-efraşte-i nal,cl-i1)asene / Bü Mu1)ammed didiler künyesine
Aldı ba-terbiyet-i naz u niyaz / Gül-bün-i l,cametibaIIde-naz
Saye-i sinn-i Süreyya-mil,cdar /01 tol,cuz1)addine ta virdi l,carar
Sene-i evvel-i biCşetde heman / Rüz-ı İslam-ı cenab-ı COşman
SaCy-i Bü Bekr ile beş ıat-ı şedf / Oldılar devlet-i İslam'a redIf
ijayli cizzetle o senCıde-vürüd / Oldılar nice gazada mevcüd
Afta peygamber-i burşld-sirişt / İtdi idal ile tebşlr-i behişt
Virdi 1)atta cÖmer İbni ijattab / Layıl,c-ışan-ı bilafetle nisab

188 dalJı: didi SÜL
193-195. beyitier DTCP'de yoktur.
196. beyit SÜL'de yoktur; Bu beyitten sonra gelen "tamiim şud"ibaresi ile DTCP nüshası sona ermektedir.
* Nüshalarda başlık yoktur.
197-328. beyitier DTCP'de yoktur. (Bu kısımda "aşare-i mübeşşere"den dört halife dışındaki diğer altı kişinin
hilyeleri ve Mesnevi'nin "Hatime" bölümü yer almaktadır.)

YacnI gördi o mürüvvet kanı / LayıJ.<:-ışadr-ı bilafet anı
Eylemiş rabıta-güyan-ı J.<:adlm
/ Zeyl-i tar!b-i U1).ud'da terJ.<:Im
Didi tar!b-şinasan-ı selef / Dü taraf oldı çü araste-i şaf
Züdglr eyledi işbat-ı rüsüm / Bikr-i ehl-i bilafitdi hücüm
Aldı ba-1).iddet-inlm-yı cede1 / Melekü'l-mevt meyancI-i ecel
Eyledi saf-dilan-ı himmet / Münker-i ma1).şerecarZ-ı 1).üccet
Gulgul-i şendef-i naverd ü pe1aş / Eyledi ve1vele-i ma1).şer-i:taş
Mevc-i bün ile gösterdi semln / Laclden cam-ı ser-a-pa-yı zemIn
Ser-i bün-ı küşte-i [bala] şehld / Tügme-i lacı idi dir fırJ.<:a-i
dld
Şüriş-i şerr-i ıem-i düşmen-i dün / Eylemiş leşker-i İslam'ı zebün
Şaff-ı peygardaki bayl-i kibar / Aldı yek-bar-ı J.<:a:ta
bür ü firar
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Tal1).a'dan gayri ile karda ta / ~almadı saye-nişlnan-ı liva
Oldı çün bayl-i perakende calem / Na-gehan meCıis-i bı-karda hem
Eyledi tIg be-kef her seg-i şÜffi/ O zaman fabr-i enam üzre hücüm
I:Ia.zret-i Tal1).aidüp carZ-ı 1).aşer/ Sacidin eyledi ol tIga siper
Eyledi Tal1).a'nufi ol başmı ku1).ul/ Destini zarbet-i şemşlr ile 1).al

235
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Baczılar didi ki ol zabm-i şedld / İki engüşterini itdi şehld
Düşmenün merd-i yek-endazanı / Ne J.<:adareyleye tIr-efşanı
CAded-i zabmda der bacz-ı kibar / İrdi ta rabic-i cişrlne şümar
NaJ.<:lider ravI-i mucciz-perde / Her zaman meclis-i peygamberde
Zikr ohnduJ.<:çabu peygar-ı 1).aJ.<:iJ.<:
/ Dir idi 1).azret-iBü Bekr-i cAtIJ.<:
Cümle ol defCa-i peygar-ı şagab / I:Iazret-i Tal1).a'ya mabşüş idi hep
Eylemiş I:Iazret-i ŞıddiJ.<:-icAtIJ.<:
/ Bir ma1).aldedabı böyle tabJ.<:IJ.<:
ijak-i bün içre olup garJ.<:a-idem / BulduJ.<:ol macrekede Tal1).a'yı hem
Almış endam-ı latlfinde hemln / Zabm-ı ser-dade-i 1).add-itaCyın
DefCa-i ceng-i U1).ud'da dıger / Didi bir J.<:avldeerbab-ı siyer
çün gulüv eyledi aCda-yı canld / İtdiler 1).ükmü rızayile şehld
İki dendan-ı şa:ta-güsterini
Getürüp 1).aşmilehem itdi cidal / Virdi
[
yümn-i iclal
Tal1).aSünenden idüp naJ.<:l-işarIl) / Didi tarlb-nüvIsan-ı şa1).II)
[

0.0

]

/

0.0

]

Yazdılar cumde-i erbab-ı siyer / Müddet-i sal-i 1).ayatındanbaber
Sal-i aCmar-ı pesendlde şümm / Buldı çün erbaC-ı sittIne vuşm
Eyledi hicret-i sultan-ı beşer / Sa1).a-isittü şülüşeyni maJ.<:arr

242 [
243 [

] Bu beytin birinci mısraı yazma metinde eksiktir.
] Bu mısra içindeki bazı kelimeler yazma metinde eksiktir.

Gösterüp cahd-i cAlI'de basel / Başra'da deFa-i peygar-ıl.ıamel
İçdi ol kümmel-i aşl.ıab-ı kiram / tlum-ı şal.ıba-yı şehadetden cam
Ta ki ol gülbün-i cizzet-meşl.ıün / tlıtta-i Başra'da aldı medllin
Na~l ider vaşıf-ı vaıa-l.ıasebi / Merreden münşacib olur nesebi
tlAMİS- İ CEMC-İ cAŞER YA cNİ ZÜBEYR İBNİ cAVAM
Fabr-i erbab-ı saCadet-encam / Birisi dabı Zübeyr ibni cAvam
Sal-i mevlüd-ı sacadet-ayln / Oldı çün dabil-i işna cişrIn
Sal-i mevlüd-ı NebI'den o hümam / YacnI yigirmi ikisinde tamam
Mülk-i ıtla~a teferrud itdi / Yümn-i devletle tevellüd itdi
Bacd ez-In aldı o nabl-i azad / On to~z yaşına çün pay niMd
BiCşete dabil-i sal-i evvel / Buldılar meclis-i cizzetde mal.ıal
Didi yek-ser culema-yı agah / Künyet-i pakin Ebü cAbdullah
150a

SaCy-i Sıdd~-i güzln imdi hemln / Mekke'de oll.ıarem-efzün-ı ya~In

260 ~addine eyledi dest-i iCzaz / Came-i devlet-i İslam'ı tıraz
Olmış idi gül-i Keşmlr-i baM / Meclis-i devlet-i şemc-i macna
İtdi ta hicret-i sultan-ı enam / Merkez-i sittü şülüşeyni ma~am
Gösterüp sinn-i sacadet-mes°ül / Ser-l.ıad-i erbacu sitiIne vuşül
Na~il-i bal.ış-i rivayet-i cAt~ / Didi bir ~avlde ehl-i tal.ıJ.<i~
Eyledi çünki Zübeyr ibni cAvam / Ravza-i sinn-i şeman içre ma~am
Oldı ol fiiyiz-i lütf-ı enbüh / DIn-i İslam'a şeref-babş-ı şüküh
Bacd ez-In sinn-i macan-mi~dar / On sekiz l.ıaddine virdi çü ~arar
Oldılar didi fül.ıül-i ümmet / Naoil-i rütbe-i l.ıadd-i hicret
Didiler cahd-i cAlI'de mecmüc / Buldı naverd-i cemell.ıadd-i vu~c
YacnI ol meclis-i calIde tamam / İçdi şahba-yı sacadetden cam
cÖmrini ravI-i mucciz-perde / Didiler irdi çü altmış dörde
İtdi micmar-ı ~aza abir-i kar / Saye-i cömrini ~taha dlvar
Abir ol ~at-ı sacadet-meşl.ıün / Hem dabı Başra'da aldı meftün
Didiler cumde-i erbab-ı siyer / Şucbe-i pak-i ~azadur ol eger
~avl-i dIgerde edIban-ı balef / Eyleyüp tercüme-i nakl-i selef
Rüz-ı fevtinde idüp na~l-i mal.ıal / Didiler mah-ı Cumade'l-evvel
Bir l.ıamel var idi dir ehl-i vedac / cAfta dirler idi vadI-i sibac
Anda ~atl ohnup ol mah-ı derün / Eylediler o mal.ıalde medllin
Na~l ider bunda fül.ıül-i Culema / Andadur ~abr-i şerIfi l.ıaıa

SABİC-İ EHL-İ cAŞER BAZRET-İ cABDURRAI;IMAN
280

Pür cAvf ol barem-efrüz-ı cihan / Sabican I;IaZret-i cAbdurrabman
Am-ı bayle sene-i badI caşer / Geldi dünyaya o sencIde-küher
cAhd-i badI-i caşerde o güzIn / Oldı gehvare-i mevlüd-nişIn

151a

Sal-i mevlüd-ı NebI'den macdüd / On birinci seneyi buldı yücüd
Başdılar çünki o ahü-yı barem / Merkez-i tasiCi cişrlne 15:adem

285

Didiler na15:il-isencIde-şıfat / İrdi ol rütbeye çün sal-i 1)ayat
Evvel-i ser-sene-i biCşetde / PIşgah-ı barem-i cizzetde
SaCy-i Bü Bekr ile ol ı;at-ı güzIn / Aldı seccade-i İslam-nişIn
Ba-rikab-ı şeref-i baZret ile / Oldılar nice gazalarda bile
Şavb-ı cizzetden alup layı15:-ışan / Aldılar naoil-i tebşIr-i cihan

290

Didiler oldı bidIvan-ı sevad / Sinni yetmiş beşe çün pay nihad
cAhd-i hicretden irişmişdi hemIn / I;Iadd-i ibda

YÜ

şülüşeyne sinIn

cAhd-i cOşman' da ol serv-i nihan / Aldılar pa-zede-i bag-ı cinan
İtdi ba-şervet-i tabkI15:-irüvat / Dabil-i şehr-i peyam-berde vefat
Aldı o evsabçe-i nabl-i reflc / Saye-efgende-i daman-ı ba15:Ic
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Samin-i kümmel-i erbab-ı ya15:In/Sacd-i Va~aş

budavend-i güzIn

Sal-i mevlüd-ı NebI'den o güzIn / Dabil-i bavze-i işna cişrIn
Ketm-i şabra-yı cademden na-gah / İtdiler calem-i ıtla15:darah
Aldı devletle o nabl-i azad / On to15:uzyaşına çün pay nihad
Sene-i evvel-i biCşetde heman / Geldi İslam'a o ma1)süd-ı cinan
300

Didiler Cillet-i na15:linderüvat / İrdi seksen yediye sal-i bayat
Rast-güyan-ı badIş-i macna / Hicret-i fabr-i risaletden ta
Didiler cumde-i a15:val-irezIn / Elli beş baddine çün irdi sinIn
Abir-i cahd-i MuCaviyye'de ta / Aldılar zaoir-i dar-ı cu15:ba
Saye-i şehr-i nübüvvetde meger / Bir mabal var idi dir ehl-i siyer

305

İtdiler böyle beyan ü ta1)15:I15:
/ Ki anun namına dirIerdi cAtI15:
I;Iaşıh feı;leke-i na15:1-i
rüvat / İtdi ol menzil-i calIde vefat
İtdiler ba-nesa15:-ı15:avl-irezIn / Saye-i bak-i bi15:acatedfln

TAsİC-İ EHL-İ cAŞER SAcD-İ DIGER
Tasic-i ehl-i hüda Sacd-i dıger / İbni Zeyd ol1)arem-efzün-ı caşer
Sene-i evvel-i biCşetde hemIn / Geldi İslam'a o ma1)şüd-ı güzIn
Eyleyüp rah-ı gaza üzre lpyam / İrdi yetmiş seneye cömri tamam
Sal-i hicretden ohnca taCdM / Elli bir merkezine pay nihad
Evşa!-ı cahd-i MuCaviyye'de ta / Eyledi l.<:aşr-ıbehişti meova
Hem dabı bu gül-i bag-ı cennet / Virdi daman-ı bal.<:ıcazInet
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CAŞ İR-İ EHL-İ CAŞER YA cNİ cUBEYDÜ'L-CERRAI;ı
CAşir-i ZÜffire-ierbab-ı fela1)/ Birisi dabı CUbeydü'l-Cerra1)
Geldi İslam'a o mışba1)-ı yal.<:In/ Evvel-i biCşet-i 1)azretde hemIn
Hicretili'i sal ü şemanu cişrln / Aldı çün evşa!-ı cahd-i cÖmerln
Didiler oldı mihan-ı tefsır / Şam'da ol sene !acün-ı keşIr
VaU-i şam iken şemc-i hüda / Oldı ten-dMe-i il.<:Um-i
bel.<:a
Didi nal.<:lindeedIban-ı fünün / Şam'da itdiler am medt'ün
Aldılar çerb-i hüdaya encüm / Razıya'llahu taCala canhüm
CİLLET-İ tlATİME-İ LEVI;I-İ KiTAB
l;Iabbe~a ey l.<:alem-isidre-bıram / Eyledün 1)ilye-i pakam tamam
Eyledün ey l.<:alem-işüb-ı cinan / Milket-i l.<:alb-i1)asüdı nalan
Rüstem-i macreke çün sen l.<:ıldun/ Şaff-ı aCdaya yiter at şaldun
Yiter ey pare-i endışe yiter / Oldı pehna-yı ral.<:amdag-ı1)aşer
CArşa-i dag-ı nev-ayın itdüfi / tlün-ı aCda ile rengın itdüfi
Bu ral.<:amitdi çün işbat-ı vücüd / Dag-ber-dag-ı1)ased oldı1)asüd
tlün-ı evladı ki dacva itdüfi / l;Iükm-i şemşIrüfii icra itdün
İtdün ey GüfiI-i şürlde-ral.<:am/ Nabl-i bag-ı sübam taze l.<:alem
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AKA GÜNDÜZ'ÜN

YAYIMLANMAMIŞ

MİLLi MÜCADELE

HİKAYELERİ

Özet
Milli Mücadele'nin
devam ettiği yıllarda Aka Gündüz,
Ankara'ya gelmiş ve kalemiyle Mustafa Kemal'in yanında yer almıştır.
Anadolu'yu baştan başa dolaşan yazar, işgalin sebep olduğu yıkımları
kendi gözleriyle görmüştür. Onun hikayelerinde
Yunan zulmü,
köylerimizin perişan hali, insanımızın bütün imkansızlıklara rağmen
Milli Mücadele'ye içten katılımları anlatılmıştır. Aka Gündüz, bu
hikayeleri, Milli Mücadele'nin zafere ulaştığı ve Yunanlıların geri
çekildiği bir zamanda yani ı922 yılının ekim ayında art arda
yayınlamıştır. Bu yıllarda Yunan zulmü ve muharebeler hiç durmadan
devam etmiş ve ortaya yanmış, yıkılmış ev manzaraları çıkmıştır. Bu
mekanlar, Anadolu'nun
bir parçası olması yönüyle Anadolu ile
özdeşleşmiş ve Anadolu'nun bağımsızlık ruhunun duyulduğu yerler
olmuştur. Böylece hikayelerdeki mekanlar, vaka kahramanlarının
davranışlarına ve karakterlerine tesir etmiştir.
Anahtar
kelimeler: Aka Gündüz,
Hakimiyet-i Milliye, Yunan zulmü.

Milli Mücadele,

hikaye,

Abstract
In the years of War of Independence, Aka Gündüz had come to
Ankara and supported Mustafa Kemal by writing his observations. The
writer had personally seen the destruction of the occupation by traveling
throughout Anatolia. In his stories, he narrated the cruelties of the
Greeks, the poor state of our villages and the willing participation of the
Turks to the War of Independence. Aka Gündüz had published these
stories, one after another, immediately after the victory in the War of
Independence and at the time Greek soldiers began to withdraw at
around the date October, 1922. At that time Greek cruelties and battles
had prolonged effects such as the view of bumed and destroyed houses.
These views were identified with Anatolia as being parts of it and they
became the places where the Anatolia's independent spirit was felt by
everyone. So, these places had strong impacts on the behaviors and the
characters of the heroes in the stories.
Key words: Aka Gündüz,
Hakimiyet-i Milliye, Greek cruelty.

War

of

lndependence,

story,

Giriş
Milli Mücadele yıllarında birçok Türk aydını Malta'ya sürüldüğünde
içlerinde Aka Gündüz de vardır. Aka Gündüz, kısa süren Malta sürgününün
ardından diğer Türk aydınları gibi Ankara'ya Mustafa Kemal'in yanına gelir.
Yazar Ankara 'ya geldiği sırada Mustafa Kemal, bir gazete çıkarmayı
planlamaktadır. Türk aydınlarının peş peşe Ankara'ya gelmesi ve bunların
arasında Aka Gündüz, Halide Edip, Yunus Nadi, ve Ruşen Eşref gibi ünlü
yazarların
bulunması
Atatürk'ün
gazete neşriyatı fikrini uygulamaya
geçirmesine sebep teşkil etmiştir. Bunun üzerine LO Ocak 1920'de Hdkimiyet-i
Milliye'nin ilk nüshası yayımlanır. Haftada iki gün çıkarılabilen gazetede Aka
Gündüz, peş peşe Milli Mücadele hikayelerini yayımlar. Onun bu hikayeleri
gazete vasıtasıyla tüm Anadolu'da ilgiyle okunur.
Aka Gündüz, bu hikayeleri Sakarya ve Başkumandanlık Meydan
Muharebelerinden sonra kaleme almıştır. 1922'de art arda Milli Mücadele ile
ilgili hikayeler neşreden Aka Gündüz, Kurtuluş Savaşı'nın kanlı sahnelerini
görüp yaşayan biri olarak hikayelerini realist çizgiye yaklaştırırken özellikle
karşılıklı konuşma sahneleri oluşturarak hadiseleri çok canlı bir biçimde
nakletmiştir.
Aka
Gündüz'ün
on hikayesi
Hdkimiyet-i
Milliye'de
yayımlanmıştır. Ancak bunlardan beşi doğrudan Milli Mücadele dönemi ile
ilgili hikayelerdir. Bu makalede Milli Mücadele ile ilgili olan bu beş hikaye
incelenecektir. Bu hikayeler Hdkimiyet-i Milliye'de art arda sıralanarak yazılar
arasında anlam bütünlüğü sağlanmıştır. Bir hikayede anlatılan hadise, diğer
hikayede devam ettiriliyormuş gibi okuyucuda bir izlenim bırakılmıştır.
Yunan ordusunun geri çekilmeye başladığı yıllarda onları yurttan
kovmak için peşlerine düşen Türk askerlerinin gittikleri yerlerde karşılaştıkları
manzaraların anlatıldığı ve canlı tasvirlerle konuşma sahnelerinin yer aldığı bu
hikayelerde, istiklale susamış Anadolu insanının panoraması çizilmiştir.
Hikayelerin Fiktif Yapısı
Aka Gündüz, bu hikayelerinde genelolarak Maupassant tarzı hikaye
tekniğini kullanmıştır. Onun hikayelerinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri
çok belirgindir. Bununla birlikte yazar, klasik vaka tertibinde başarılıdır:
"Hikayeler teknik ve tahkiye kusurlarına rağmen tertip bakımından
başarılıdır. Akıcı ve süsten uzak bir Türkçe ile yazılmış bu
hikayelerin zamanında çok ilgi gördüğü muhakkaktır." (Doğan
1989: s.14)
Anadolu'yu baştan başa gezip görmüş olan yazarın milli hikayeleri
gerçek hayattan alınmıştır. Bu yönüyle Milli Mücadele yıllarına ayna
tutmaktadır. Estetik endişeden uzak olan hikayelerinde Aka Gündüz'ün asıl
amacı halkı bilgilendirmektir. İşgalin sebep olduğu felaketleri Hdkimiyet-i
Milliye gazetesinin ulaştığı tüm yerlere göstermeyi amaçlamıştır. Böylelikle

realizmin ötesinde natüralizme kayan bir üslup Aka Gündüz'ün hikayelerine
yansımıştır:
"İlk hikayelerinde çok samimi bir milliyetçi ve idealist olarak
görülen Aka Gündüz, taşıdığı büyük gözlem kabiliyeti ile zamanla
kuvvetli bir realizme ve hatta natüralizme kaymıştır." (Akyüz
1996: s,186)
Aka Gündüz, hikayelerinde bazen Ahmet Mithat gibi vakaya karışır ve
kendi düşüncelerini sıralar. Metne yazar müdahalesi onun bazı hikayelerinde
olduğu gibi burada da karşımıza çıkmaktadır. Halk hikayelerinden mülhem
anlatılarda daha tabii gördüğümüz bu uygulama, okuyucuyu fıktif alemden
silkelerne vazifesini görmektedir. Okuyucu bu kırılma noktasında, karşısında
yazarın müdahalesini görür. Bu da Aka Gündüz'ün hikayelerinin kendi dönemi
içerisinde çok okunmasını sağlamıştır.
Yazar, bu hikayelerinde yer isimlerini, il - nahiye - köy sıralamasıyla
açıkça belirterek bunları realist bir çizgiye oturtmuştur:
"Hikayelerin çoğu klasik vak'a hikayesi tertibinde, diyalogca
zengin ve realisttir. (... ) Hikayelerdeki
şahıslar zenginlik
göstermezler. Erkeklerin esas kahraman olarak alındığı bu
hikayelerdeki öteki şahıslar, cepheden haber bekleyen gözü yaşlı
nineler, dedeler, analar, çocuklar ve bütün köy halkıdır." (Doğan
1989: 33-34)
Aka Gündüz, hikayelerinde kahramanlarının arasına karışarak onlar gibi
düşünmüştür. Kahramanlarıyla bütünleşerek onlarla adeta arkadaş olan,
kendisini gizlemek ihtiyacını hissetmeyen yazarın bu tutumu, hikayelerin ilgi
çekici olmasını sağlamıştır. Şahıs kadrosunun ve mekanın dar tutulduğu bu
hikayelerde tabii olarak vaka da sınırlandırılmıştır. Milli Mücadele'nin bütün
şiddetiyle sürdüğü bir ortamda sınırlı imkanlarla ve dar bir bütçeyle çıkarılan bir
gazetenin
sütunlarında
yayımlanmak
için
yazılan
hikayelerde
bu
sınırlandırmaların olması gayet tabiidir.
Aka Gündüz'ün bu hikayelerinde daha çok işgal altında bulunan
yerlerin panoraması çizilmiş; hadiseler çok canlı ve realist çizgilerle gözler
önüne serilmiştir. Ayrıca Yunan vahşeti, Milli Mücadele ve cephe havadisleri
öyküleştirilmiş
ve cephede olup bitenler bu suretle Anadolu halkına
duyurulmuştur.
Milli Mücadele Hikayeleri Üzerine Bir Değerlendirme
Aka Gündüz'ün İstanbul'dan Ankara'ya kaçış serüveni hikayeciliğimiz
açısından son derece yararlı olmuştur. Yolda gördüğü köy ve kasabalarda
karşılaştığı manzaraları ve insan tiplerini Ankara'ya ulaştığında art arda
hikayeleştirmiştir. Bugüne kadar üzerinde hiçbir inceleme yapılmamış olan bu
öyküler, Aka Gündüz'ün Milli Mücadele'yi konu alan ilk hikayeleri olması

bakımından önemlidir. Ancak, bugüne kadar ortaya çıkarılamayan bu
hikayelerin yayımlanarnamasının en önemli sebebi, gazetenin Aka Gündüz ile
ilgili hem Milli Kütüphanedeki hem de TBMM Kütüphanesindeki nüshalarının
tahrip olmuş olması ve okunamamasıdır. Aşağıda, yazarın hikayelerinin yer
aldığı gazetenin orijinal nüshasının bir bölümü görülmektedir:
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(Aka Gündüz, "Eskişehir Titriyor ve Yanıyor", Hakimiyet-i Mil/iye, 17
Teşrinievvel1338 (1922) / Salı, Numara 636, Sayfa 3, Sütun 1-2-3)
Yukarıda görüldüğü gibi sayfa kenarlarındaki sözcüklerin hemen hepsi
tahrip olmuştur. Araştırma sürecinde gazetede yok olan sözcükleri metnin
tamamını okuyarak belirlemeye çalıştık. Böylece hikayenin esas vakayı teşkil
eden bölümlerini belirginleştirdik.
Aka Gündüz'ün Ankara'ya geldiğinde ilk kaleme aldığı hikayesi, "Tel
Örgüler Arasında" adını taşımaktadır. Hikayede Yunan ordusu mağlup olmuş
ve geri çekilmektedir. Bu sırada Türk askerleri onların peşlerine düşer. Takip
sonucunda askerlerimiz Yeşil Köy' e ulaşırlar. Bu köyden hala Yunanların
yaktıkları evlerin dumanları yükselmektedir. Köyde HalilOğlu denilen bir çiftçi
ile karşılaşırlar. Çiftçi, kendi evinin kapılarını Türk zabit1erine açar. Aynı evde
kalan Nine, bu zabit1ere ikramda bulunur, onları misafir eder. Ancak evinde
kuru birkaç kilimden ve bir iki lokma yiyecekten başka bir şey yoktur.
Aka Gündüz, burada gözlem yeteneğini başarıyla kullanmış ve Milli
Mücadele hikayeciliğine yeni bir soluk getirmiştir. Anı-hikaye arası bir üslupla
kaleme aldığı bu hikayede yazar, karşılıklı konuşmalarla
anlatımını
güçlendirmiştir. Özellikle köylü halkın konuşmalarını, ait olduğu yörenin
aksanıyla yansıtması hikayedeki vakaların inandırıcılığını arttırmıştır:

"Oğul, yeğen... Kusura bakman, fazla yiyeceğimiz yoh amma
yatacah yerimiz var. Siz girin içeri hele." (Aka Gündüz 1338: Nu.
625)
Hikayede söz konusu olan hadiseler ve şahıslar İstiklal Savaşı ile
ilgilidirler. Yazar, onları bu tarihi anın içinde görmüştür. Yazara ümit ve
heyecan veren, Anadolu insanının bu felaketler içerisinde bile yardımsever
olması ve Milli Mücadele'ye olan imanıdır. Ona göre bu ruh olgunluğu ve irade
gücü, İstiklal Savaşı'ndaki muvaffakiyetlerimizin esas dayanak noktasıdır.
Aka Gündüz, bilhassa düşman askerlerinin yaptığı tel örgüleri ve
siperleri anlattığı kısımlarda tasvir etme tekniğini başarıyla kullanmıştır:
"Otların arkasında en fenni tarzda yapılmış ilk sıra, ikinci sıra ve
aykırı yan mevzi siperleri ... Daha arkasında çift demir kazıklı ve
her iki kazık arası üç dört metre genişliğinde girift zenci saçı gibi
dikenli tel örgüleri ki göz alabildiğine uzanıp gidiyor. Birinci
çıkıntının son tel maniası arkasında topçu mevzileri görülüyor.
(Aka Gündüz 1338: Nu 625)
Yunanların Eskişehir civarındaki Yeşil Köy' de yaptıkları tahribatın
öyküleştirildiği bu hikaye de Aka Gündüz farklı anlatım tekniklerini bir arada
kullanarak hikayeyi monotonluktan kurtarmıştır.
Aka Gündüz'ün Hiikimiyet-i Mil/iye gazetesinde yayımladığı ikinci
hikayesi ise "Eskişehir Titriyor ve Yanıyor" adını taşımaktadır. Hikayede,
Eskişehir Yunanlar tarafından muhasara edilmekte ve her taraftan top gülleleri
Eskişehir'i titretmekte ve yakmaktadır. Yunanlar Eskişehir'e girip yağmacılığa
başlarlar. Evlere taksim olunmuş düşman müfrezeleri ellerinde elektrik
fenerleriyle yağmaya ve çapuleuluğa başlarlar. Soygun bitince Eskişehir üç
taraftan ateşe verilir. Bu hadiseler üzerine eşraf heyeti, Kolordu Komutanı
Sumpilas'a müracaat ederek talanı durdurmasını rica ederler. Ancak bu talepleri
alaylı ifadelerle geri çevrilir. Halk, bitkin ve perişandır.
Aka Gündüz, bu hikayesinde tabiatı, eşyayı ve insanları anlatırken,
onların objektif vasıflarını belirtmekle yetinmez, kendisinde veya başkalarında
uyandırdıkları his ve hayallerden de bahseder. Bu özelliği, hikayenin daha ilk
paragrafında tespit etmek mümkündür. Eskişehir kısmen yanmış ve perişandır.
Herkes çaresiz gözlerle Yunanların zulümlerini ve talanıarını seyretmektedir:
"çünkü halk, isyan için olmasa bile yürekleri ağzında, talanı
şikayete tevessü1 edeceklerdi. Dünden beri çapuleuluk devam etti.
Çarşambayı perşembeye vasıl eden karanlık gecede, isimsiz
sokaklarda tek ışıklar faaliyette idi. Bunlar evlere taksim olunmuş
soygun müfrezeleri idi." (Aka Gündüz 1338: Nu 636)

Bu satırlar gösteriyor ki Aka Gündüz, tabiat gibi insanları da statik değil
dinamik olarak tasvir etmiştir. Varlığı kendi izlenimlerine göre, keşfedebildiği
nispette canlandırmıştır ve obje karşısında seyirci kalmayarak duygu ve
hayalleriyle ona sarılmak istemiştir. Yazar ile dünyanın, süje ile objenin
kaynaşmasından doğan bu üslup, onun hikayesine farklı bir hava vermiştir.
Aka Gündüz, okuyucularına vakayı yaşamış da sanki gördüklerini
yazıyormuş gibi anlatma yoluna gitmiştir. Milli Mücadele'ye katılmış ve
muharebeler esnasında bizzat cephede bulunmuş bir yazarın bu tavrı takınması
da tabii karşılanmalıdır.
Yazar, Eskişehir' i ve halkı anlatırken diğer
hikayelerden farklı olarak kahramanlarını idealize etmez. Eşraftan oluşan
heyette bulunan Şeyh Efendi ve Hacı Veli Efendi, düşman askerlerine karşı
halkı örgütleyip Milli Mücadele'yi ateşlernek yerine gidip Yunan kumandanına
yalvarırlar. Yunan kumandanı da onlarla alayeder.
Talana engelolmasını
istedikleri Yunan kumandanı bizatihi soygunu düzenleyip dükkanıarı
askerlerine yağma ettiren kişidir:
"O esnada birkaç dinarnit daha patladı. Haber veriyorlar ki
Alanyalı zadelerin tuhafiye mağazaları yakılmış. Şeyh Efendi,
kumandanı bu sefer oraya sürüklemeye muvaffak oluyor. Yirmi
otuz asker etrafı yanmakta olan mağazanın içini talan etmekle
meşgul.
Taarruz ... ve Şeyh Efendi'ye iki süngü havale ediyorlar. Süngünün
biri elbisesini, diğeri biraz tenini zedelemekle geçiştiriliyor." (Aka
Gündüz 1338: Nu. 636)
Yazar, hikayede şimdiki zaman kipini kullanarak hikayeye akıcılık ve
hareket kazandırmıştır. Olay kesitlerinin anlatıldığı, dinamizm olan parçalarda,
şimdiki zaman kipini (-yor) kullanmış; böylelikle hadiselere şu anda
yaşanıyormuş izlenimini kazandırmıştır. Mekan tasvirlerinde ise genellikle,
durum hikayelerindeki gibi eksiltili cümlelerle geniş zaman ve geçmiş zaman
kipIeri kullanılmıştır:
"Perşembe...
Türk taarruzunun üçüncü günü... Kasaba, tuz
çiçeklerini bağrına toplar gibi kendi benliğiyle kalmış. Muhtelif
çapta bataryalar bu tarikten şehri bir nısf-ı daire dahilinde
muhasara etmekle meşgul." (Aka Gündüz 1338: Nu. 636)
Aka Gündüz, tasvir cümlelerinde hikayeye bir durağanlık kazandırmıştır.
Böylelikle okuyucu, zihninde bir manzara canlandırarak vakanın cereyan
edeceği mekana zihnen vakıf olmaktadır. Bu, bir bakıma okuyucuyu vakaya
zihnen hazırlama çabasından ibarettir.
Aka Gündüz'ün canlı bir üslupla kaleme aldığı bu hikayede, Yunan
zulümleri etkileyici bir üslupla ve okuyucuyu vakaya bağlayan bir anlatımla

gözler önüne serilmiştir.
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Yazarın bir diğer hikayesi de "Ölümü Öldüren Üç Kurşun"dur. Aka
Gündüz'ün Eskişehir'in işgalini bitiren üç kurşundan bahsettiği hikayede vaka
şöyle gelişir: Yunanlar yenilmiş ve geri çekilmeye başlamışlardır. Yunan
askerleri bu çekilişi bir katliama dönüştürmeye çalışarak önlerine kim çıkarsa
katletmeye çalışırlar. Tam bu sırada Eskişehir tepelerinden üç kurşun sesi
duyulur. Bu, Türk süvarilerinden olan Hasan Çavuş'un silahından çıkan
kurşundur. Ellerinde Türk bayrakları ile hücuma kalkarlar. Arkadan Binbaşı
Sami ve Osman Çavuş, askerlerle birlikte hücuma katılırlar. Düşman korkuyla
kaçar. Hikayede, Hasan Çavuş'un Eskişehir tepelerinden düşmana ilk önce
sıktığı üç kurşun, Ölümü Öldüren Üç Kurşun'dur. Bu üç kurşunu atan kahraman
Türk askeri Hiikimiyet-i Milliye gazetesinde şöyle resmedilir:

MIKROFILM

Aka Gündüz'ün hikayeleriyle aynı sütunlarda yer alan bu resim onun
tasvirlerine canlılık katmıştır.
İstiklal Savaşı'nı bizzat yaşamış bir yazar olan Aka Gündüz, Milli
Mücadele sahnelerini canlı ve etkileyici bir üslupla aktararak adeta anılarını
yazıyormuş veya okuyucularıyla hasbıhiil ediyormuş edasıyla konuşur. Yakaya
başlarken de genellikle diğer hikayelerinde olduğu gibi şimdiki zaman kipi _
yor'u kullanarak vakaya hareketlilik kazandırır. Okuyucu böylelikle kendisini
bir anda vakanın içinde bulur:
"Eskişehir, Müslümanlığın mukaddes cumasına daha azim, daha
dehşetengiz bir felaketle giriyor. O vakte kadar İslam mahalleleri
yangından masun kaldığı hiilde Cuma günü salı alaturka saat onda
birkaç yerden acı acı çığlıklar yükseliyor. Odunpazarı 'nda on beş

yirmi dükkan birdenbire alevalıyor.

" (Aka Gündüz 1338: Nu.

659)
Betimlemelerinde oldukça etkileyici ve başarılı olan yazar, tasvirlerinde
bazen mekana insana has nitelikler atfeder. Eserde vakanın cereyan edişi
kronolojik sıralamaya uygundur. Hikayede kronolojik hiçbir sapma yoktur.
Vaka, Yunan ricati ve şenaatlerle başlar; Türk süvarilerinin şehre girişiyle
neticelenir. Türk süvarileri şehre girerken Hasan Çavuş, üç el ateş eder. Hasan
Çavuş'un sıktığı bu üç el kurşun, "Ölümü Öldüren Üç Kurşun"dur:
"Saat iki buçuk ... Yuvalarına henüz girmemiş korkulu gözler,
kasabanın arkasındaki tepeye doğru dikilmiş. Kirpikler hareketsiz,
kalpler durgun, kaşlar mütehayyir bir kalkışla sabit:
-Tepede bir atlı var!
-Başka kıyafetli bir süvari!
-Bayrak!
-Bizim bayrağımız!
-Türk bayrağı!" (Aka Gündüz 1338: Nu. 659)
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Aka Gündüz'ün
hikayesinde adı geçen al bayrak, Hiikimiyet-i
Milliye'de ilk sayfada resmedilmiştir. Eskişehir'in işgalden kurtuluşunun
anlatıldığı bu hikayede yazar, üç el silah sesini kurtuluşun müjdesi olarak
görmektedir. Şahıs kadrosunun dar tutulup mekan olarak da sadece Eskişehir'in
seçildiği bu hikayede tabii olarak vaka da sınırlandırılmıştır. Milli Mücadele'nin
bütün şiddetiyle sürdüğü bir ortamda sınırlı imkanlarla ve dar bir bütçeyle
çıkarılan bir gazetenin sütunlarında yayımlanmak için yazılan bir hikayede bu
sınırlandırmaların olması da gayet tabiidir.
Aka Gündüz'ün hatıralarını öyküleştirerek okuyucularına sunduğu bir
diğer hikayesi "Bir Yarım Mezarın Huzurunda "dır.
Yazar, bacağını muharebede kaybeden bir Türk askerinin türbesini "Bir
Yarım Mezar" olarak dikkatlere sunar. Aka Gündüz, bir bacağını kaybederek
buraya defnedilen Türk askerinin yaşadıklarını türbe bekçisinden dinler.
Türbede dua eden yazar, birden "tayy-ı zaman ve mekan" ederek yaşanan andan
geçmişe gider ve türbe bekçisinden duyduklarını nakleder. Hikayede, Yunan
ordusu geri çekilmeye başlamıştır. Türk süvarileri kaçan Yunanları yok etmek

için takip etmektedirler. Edip Bey'in kumandasında zabit vekili olan Celal ve
Kadri'nin

de içerisinde yer aldığı Türk fırkası, düşmanı Mihaliç'te

sıkıştırır.

Düşman fırkası, Türk süvarilerinin üzerine bombalar atmaktadır. Bu sırada
Mihaliç Köprüsü'ne bomba düşer. CeHil ve Kadri aynı anda yaralanırlar.
Kendisine yardıma koşan askerlere Kadri, Celal'i göstererek: "O daha fena, ona
koşun!" diyecek kadar da fedakardır. Oysa Kadri'nin dünyadaki tek varlığı olan
anası Demirci'de onu beklemektedir. O, oğlu Kadri'ye harp yılları boyunca
sadece bir posta gönderebilmiştir. Mektubunda ona İzmir' i geçerek gel,
demektedir. Onun için evlattan daha önemli olan vatan vardır. Vatan tümüyle
kurtarılıp düşmanlar yurttan kovulmadıkça Kadri'nin anası ona "Dönme!",
demektedir. Kadri'nin bir bacağı bombanın tesiriyle koparak metrelerce öteye
fırlamıştır. Kadri can çekişirken annesini sayıklamaktadır. Celal ise ağır
yaralıdır. Celal'in ilgi çeken talihi ise her zaman harbin bitmesine saatler kala
yaralanmasıdır. Çanakkale'de de öyle olmuştur. Eskişehir'de de aynı kaderi
yaşamaktadır. Kadri, acılar içerisinde şehit olur. Dünyadaki tek dayanağı olan
zavallı anneciğinin ellerini öperneden, kuruyan dudaklarını annesinin ellerine
sürerneden şehit olur. Kadri'nin bir bacağı, şehit düştüğü yere gömülür. Yarım
cesedi ise Osmancık Türbesi'ne defnedilir. Yazar, "Bir Yarım Mezar" dediği
Kadri'nin mezarında bu hadiseleri türbede bulunan birinden dinlemektedir.
Hikayenin giriş bölümü bir durum kesitidir. Uhrevi iklimIerden
rüzgarlar taşıyan bu şehidin mabedi, huzurun ve sükıınetin bir timsali gibidir.
Bütün Mehmetçiklerin mezarları aynı huzuru taşır. Aka Gündüz, burada
kolektif şuura yönelerek şehitlik kavramı üzerinde duruyor. Türk askeri, İstiklal
ve vatan savunmasında şehit düşünce hepsinde aynı huzurun rüzgarları duyulur.
Bütün şehitlerin gözlerinde vatan aşkı vardır. Hepsinin yüzleri "yanık
pembe"dir. Kalpleri aynı heyecanla çarpar. Bu duyuş tarzını, Yahya Kemal
Beyatlı' da görmekteyiz. Yahya Kemal de bir bayram sabahını yaşarken gökte
şehitler ve top seslerini bütün bir kubbede görür ve duyar. Türk milletini
yüzyıllardır millet yapan değerler, ufuklarda belirir. Aka Gündüz de aynı
duyguları "Bir Yarım Mezarın Huzurunda" hisseder.
Hikaye, Mihaliç Köprüsü'nü düşmanların bombalamasıyla başlar.
Düşman fırkası bu köprüye öylesine çok bomba atmıştır ki ortalık harabeye
dönmüştür. Yazar, Kadri Bey'in konuşmalarını doğrudan aktararak patlamanın
şiddetini aktarmıştır:
"Zifıri bir dumanla boğucu bir koku içinde kaldık. Vakit vakit
kemerin tavanından taş parçaları düşüyor, güya bize "Kendinize
gelin!" diye ihtar ediyordu. Bu oyuncak şeylerin böyle
patlayacağını hiç ümit etmiyordum." (Aka Gündüz 1338: Nu. 665)
Aka Gündüz, vakayı tahkiye ederken çoğunlukla şimdiki zaman kipini kullanır.
Durum kesitlerinde ise geniş zaman kipIerini, ekseriyetle de eksiltili cümleleri
tercih eder. Yazar, hadiseleri tıpkı görmüş de hatıralarını naklediyormuş gibi
sıcak bir üslupla anlatır. Hikayenin sonunda ise şehit kanlarıyla sulanan bu
vatanın sağlam bir kök üzerinde yükseleceğini belirtir:

"Artık her karışında genç ve taze ceset yatan bu vatan iyi bir kök
aldı. Ve üzerine avuç avuç dökülen genç ve taze kanlar o köke
sağlam bir maye oldu. Şimdiden sonra vatan endişesi, milli
hudutların ötesinde av bekleyen arslan şekline bürünmüştür." (Aka
Gündüz 1338: Nu. 665)
Aka Gündüz, vatanın sağlam temeller üzerine kurulduğunu bu cümlelerle ifade
eder. Vatan kavramı üzerinde çok sık duran yazar, milli bilinci, Namık Kemal
hassasiyetiyle; vatan ve istiklal aşkıyla aynileştirir. Yazar, bütün hikayelerinde
olduğu gibi bu hikayesinde de okuyucusu ile karşılıklı sohbet ediyormuş gibi
rahattır ve sanki yazılan değil, anlatılan bir hikaye ile karşı karşıyaymışız
izlenimini vermektedir. Ayrıca Aka Gündüz, hikayelerine bir hatırat çeşnisi
vermeyi de ihmal etmez. Vakanın sonuna doğru neticeyi söylemeden önce
kendi içinde duyduğu duygulanmaları bir iç monolog şeklinde sıralarnaktan
kaçınmaz:
"Dar-ı dünyada yalnız bir tek anneciği olan Kadri'nin yarım mezarı
önünde düşündüm ki onun üç yüz yetmiş milyon öz kardeşi var ve
her tutarnı mübarek olan tehlikesiz bir vatanı var. Bu küçük
türbenin huzurunda ellerim göğe kalktı, ruhum bu şehidin kopmuş
ayağına minnetle süründü." (Aka Gündüz 1338: Nu. 665)
Hikayede kahramanlar arasında yer alan Aka Gündüz, yukarıdaki
cümlelerinde görüldüğü gibi metinde kurgu illüzyonunu kırar ve bu hadise
karşısındaki hislerini yazar kimliğini açığa vurarak sıralar. Bu tavrın sebebini
Aka Gündüz'ün samimiyetinde aramak gerekir. Özellikle psikolojik muhtevası
yoğun metinlerde karşımıza çıkan iç monolog, Milli Mücadele hikayelerinde
sıkça kullanılmıştır. Yazarın mekanı tasvir etmedeki başarısını da burada
belirtmek durumundayız. Aka Gündüz'ün bu hikayesinde yine şahıs kadrosu
sınırlandırılmıştır. Hikayenin başkalıramanı, Edip Bey'in kumandasında zabit
vekili olan Kadri Bey'dir. Kadri Bey, düşman saldırısı sırasında bir bacağını
yitirmiş ve sonra da şehit olmuştur. Olay örgüsü, Kadri Bey'in yaralanması ve
şehit düşmesi üzerine kurulmuştur. Kadri Bey, bir bacağını yitirdiği için yarım
bir kişi olmuştur. Yazarın "Bir Yarım Mezar" diye tavsif ettiği Kadri Bey'in
mezarıdır.
Kadri Bey'in annesi ise hikaye de idealize edilen bir Türk anasıdır. O,
yazarın bütün hikayelerinde
adeta abideleştirdiği
Türk analarının bir
sembolüdür. Dünyada yalnız başına kalan biricik oğluna gönderebildiği tek
mektupta ona İzmir' i almadan elimi öpme, diyecek kadar da vatan aşkıyla
doludur. İzmir alınır ancak Kadri Beyannesinin elini öpemez. Çünkü Kadri
Bey, binlerce Türk askeri gibi aziz vatanın bağrında şehit düşmüştür. Yazar,
böylece hikayeye bir hüzün çeşnisi de katar. Hikayede Kadri Bey'in annesinin
adı geçmez, sadece "anası" sözcüğü kullanılır. Yazar, genellikle idealize ettiği

kahramanların isimlerini vermeye gerek duymaz. Ona göre bütün Türk anaları
adları ne olursa olsun fedakar ve vatan aşkıyla doludur. Bütün Türk askerleri de
vatan için ölmeye hazırdır. Hepsinde milli şuur vardır. Ahmet, Mehmet, Kadri
veya Celal fark etmez, adı ne olursa olsun yazara göre bütün Türk askeri aynı
şuurla doludur.
Bilindiği gibi Aka Gündüz, Milli Mücadele yıllarında Anadolu'yu
baştan başa dolaşmış ve gördüğü manzaraları nakletmiştir. Bunlardan belki de
en realist olanı Karacabey'le Kermasti Arasında" adlı hikayesidir. Karacabey
(Mihaliç)'den Kermasti'ye kadar atlı arabayla giden yazar, yolda karşılaştığı
manzaraları ve Kermasti' de başından geçenleri tahkiye eder. Hikayede vaka
şöyle gelişir:
Karacabey, diğer ismiyle Mihaliç, Yunan ordusu tarafından yakılıp
yıkılmış; geride yıkık evler, harabeler ve gözyaşları kalmıştır. Yazar, buraları
görünce içinde derin bir İngiliz düşmanlığı duyar. Hatta bu nefreti öylesine
derindir ki İngiliz düşmanlığını öğreten bir Elifba yazmayı planlar. Hayaline
devam eder: İngiliz düşmanlığı bir din gibi herkese öğretilmelidir. Bu dinin
prensiplerini de sıralar. Sonra yaşanan ana döner ve yolda bir Yunanlı cesedi
görür. Araba mola verince Miralay Hüsnü Bey'le karşılaşır. Hüsnü Beyonun
sınıf arkadaşıdır. Daha sonra Kermasti'ye ulaşır. Orada bir Hancı ile oda
konusunda tartışır ve karşılaştığı bir arkadaşının evinde misafir kalır.
Aka Gündüz'ün kahraman anlatıcı bakış açısıyla kaleme aldığı bu
hikayede yazarın diğer hikayelerinde olduğu gibi işgalin sebep olduğu yıkımlar
ve bu işgalin izleri manzaralar halinde sıralanmıştır. Yazarın bu manzaraları
verirken gözlem yeteneğindeki başarısı da dikkat çekicidir:
"Geniş bir ovanın şimal tarafında görünen kurumuş, karanlık
gövdeler eskiden minarelermiş. Yaklaştıkça seçilen, duvara benzer
şeyler, evlermiş. Yıkılmış duvarları daha düne kadar sağlarnmış ve
hepsinden, beyaz dumanlar tütermiş. Şu kül, oradan olmuş. Kiremit
yığınlarının hepsi birer saçakmış ve altlarında çift çift sevgililer,
küme küme aileler yaşarmış ve sakız gibi beyaz sedirli, alaca
perdeli, yeşil sahada döşeli odalarında incili, oymalı beşikler
sallanırmış. Şu başı isten kararmış ve alevden kireçleşmiş
kaldırımlarda mütevekkil ve sabur insanlar geçer gidermiş. Şu
beyaz kavuklu, yosun çiçekli kırık taş parçalarının olduğu yer,
mezarlıkmış." (Aka Gündüz 1338: Nu. 698)
Yazar, Karacabey'i bu cümlelerle tasvir eder. Yazara göre bu "mahrem
sokaklardan" Yunan ayakları geçince Karacabey bu hale gelmiştir. Aka
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Gündüz, önce bir tablo çizmiş ve bu tabloda işgal in çirkin yüzünü gösterdikten
sonra buna sebep olan asıl amilin İngilizler olduğunu belirtmiştir.
Yazar, Karacabey'den başladığı seyahatinin sonlarına doğru Kermasti'ye
doğru arabayla yol almaya devam eder. Kermasti'ye yaklaştıkça, bu kasaba
hakkında duyduklarını düşünmeye başlar. Burası eskiden padişahların halka
zulmettikleri bir yerdir. Buranın halkı daima zulüm görüp eziyet çekmiş ve en
sonunda da Yunan vahşetine tanık olmuştur. Bütün bunları hatırlarken bir
yandan da arabadaki birisinden, yolda gördükleri yerler hakkında bilgiler alır.
Burada her şey, devlet hazinesidir. Halka sadece zayıflık ve yorgunluk
kalmıştır:
"Kermasti'ye daha çok yaklaştık. Sağdakiler boyuna Hazine-i
hassanın, solda bir şey: Hazine-i hassanın, Yanında bir fabrika:
Hazine-i hassanın, karşıda bir çiftlik: Hazine-i hassanın... Ya
halkın; halkın zayıf bedeninde tek yorgunluk kalmış." (Aka
Gündüz 1338: Nu. 698)
Yazar, hikayesinde
siyasi ve dolayısıyla
toplumsal
meselelere
değinmiştir. Onu en fazla üzen şey, Kermasti halkının yüzyıllardır süren
çilesidir.
Aka Gündüz, gördüğü manzaraları canlı bir tablo gibi tasvir eder. Bu
hikayede tasvire başlamadan evvel yağlı boya tablodan bahsetmesi de ilginçtir:
"Hafif bir yokuşu aşar aşmaz kendimi Üstad Rıza Bey'in yağlı
boya tablolarından en güzelinin karşısında buldum: Dört beş
kilometre ötemizde ırmak kenarında bir orman ... Kavak, akasya,
söğüt, şimşir ve meyve ormanı ... " (Aka Gündüz 1338: Nu. 698)
Yazar, mekan tasvirleri yaparken vakanın gelişeceği ortamı hazırlar.
Eğer düşman katliamlarından bahsedecekse vakanın geçeceği dekoru da ona
göre düzenler. Yanmış, külolmuş evler, yıkık duvarlar ve ağlaşan kadınlar bu
tablonun vazgeçilmez dekorunu oluşturur. Yukarıdaki tasvirde ise yemyeşil bir
meyve ormanı tasviri yapılmıştır. Kermasti'nin yemyeşil bir yer olduğundan söz
açan yazar, bu yörenin Ankara'dan bile mamur olduğundan vaka ilerledikçe
bahsedecektir.
İçerisinde köy, kasaba ve tabiat manzaralarının epeyce tasvir edildiği bu
hikayede Aka Gündüz, işgal yıllarının panoramasını çizmeye devam etmiştir.
Her hikayesinde bir yerleşim yerinden ve işgalden bahseden yazar, Anadolu'yu
kesit kesit incelemiştir.
Aka Gündüz 'ün Milli' Mücadele konulu hikayelerinden en dikkate değer
olanı "Ölüm Meselesi' adını taşır. Diğer hikayelerinde işgalin Anadolu'da
yaptığı tahribattan bahseden yazar burada Türk zaferini tahkiye eder. Hikaye

Mudanya'da başlar. Burada Türk askerleriyle Yunanlar karşılaşır. Yunanlar,
büyük bir hezimete uğrarlar. Yunan süvarileri zeytin dallarına çarparak can
verirler. Yunan askerleri Mudanya'da denize gömülür. On İkinci Konstantin
kaçar, Türkler altı bin beş yüz Yunanlıyı esir alırlar; bu esirlere altı bin
Yunanlının cesetlerini gömme vazifesi verilir. Böylece Türk ordusu bu iş için
yorulmamış olur. Denize dökülen Yunanların cesetleri ise Mudanya sularında
yüzer. Türk tarihinin eşsiz zaferlerinden birisi Mudanya'da yaşanır.
Hikaye, savaş sahnesiyle başlar. Türk ve Yunan kuvvetleri Mudanya'da
karşı karşıya gelmiş ve Yunan ordusu denize dökülmüştür. Savaşın şiddeti ve
çarpışmaların ayrıntıları tablolar halinde anlatılmıştır:
" ... Çılgın ve asabi düşman zabitleri... Dirseklerini yüzlerine
kapamış, Türk süngüsünün dehşetinden gözlerini yummuş düşman
askerleri ... Acele edilerek ve son mermileri namlularında kalmış
topların tekerler altında leşleşmiş neferleri... Semerlerini zeytin
kütüklerine çarpa çarpa haykıran makinalı esterler ... Takım takım,
yer yer biçilerek serilen süvariler ve gözlerini yuvalarında
döndürerek can veren atlar ..." (Aka Gündüz 1338: Nu. 641)
Aka Gündüz'ün tasvirlerini okurken kendimizi yağlı boya bir resmin
karşısında sanırız. Bu resmin içerisinde yer alan dekor, vakaya zemin hazırlar.
Yazarın nakledeceği vaka bu tabloda geçer. Hikayede dört Türk delikanlısı
sekiz yüz Yunan askerini rehin alır. Biraz mübalağalı bir anlatırnın görüldüğü
metinde yazar bazen vakayı şiir gibi tahkiye eder:
"Bak şu zeytin gölgesine! Birbiri üzerine yığılmış leşler odur. Bak
şu küçük dalgaların sürüklediği şişkin, müteaffın sürülere! O
cezanın maddeleşen mahiyeti odur." (Aka Gündüz 1338: Nu. 641)
Bu satırları okurken Halid Ziya'nın Mai ve Siyah'taki Ahmet Cemil'in
ağzından söylediği "Bak şu semaya, ne görüyorsun? Maviliklerden mürekkep
bir derya!" diye başlayan mensur şiirleri aklımıza geliyor. Aka Gündüz'ün
mensur şiir gibi kaleme aldığı hikayedeki bu parçalar ilginçtir.
Yoğun bir hitabet havasında yazılan bu hikayede yazar bazen eski
hendese kitaplarındaki kurallarla istihza ederek bu kuralları savaş alanlarına
taşır:
" ... bir meselenin mesaha- i sathiyyesi irtifaıyla hasıl, darbının
nısfına müsavidir. Mudanya meselesinin bu daracık mesaha-i
sathiyyesi aç gözlü bir oburdur ki şunları istiab etmiştir: tam
teçhizatlı bir piyade fırkası, bataryaları, makinalı bölükleri, süvari
kıtaları, ağırlıklar ve atlar, sahipsiz arabalar ... " (Aka Gündüz 1338:
Nu. 641)

Aka Gündüz yukarıdaki tasvirde görüldüğü gibi eksiltili cümleleri
betimleme yaparken kullanmıştır. Yüklemsiz tasvir cümleleri hikayeye
durağanlık katmıştır. Ayrıca hendese kitaplarındaki izafı bilgilerle yazar istihza
ederek hikayeye espri çeşnisi de vermiştir.
Yazarın mensur şiir tarzında kaleme aldığı hikayede soru cümleleriyle
ve adeta düşmanları sorguya çeker gibi sorulan sorularla anlatımını
güçlendirdiğini görüyoruz:
"Bu mavi dalgacıklar altında bata çıka dolaşan cesetsiz kaputlar,
ipsiz mataralar, başsız şapkalar, tek kunduralar, dolak parçaları
kimindir? Kumsalın üzerinde şu gayr-i tabii tümsekler karaya
vurmuş leşlerin karargahları mıdır? Bu yamaçlardaki kırmızı
ovalar altında hangi diyar analarının oğulları yatıyor?" (Aka
Gündüz 1338: Nu. 641)
Yazarın şiir gibi kaleme aldığı bu cümlelerde bildiğini bilmezlikten
gelerek tecahül-i arif sanatını nesirde kullandığı görülmektedir. Ölüm Meselesi
adlı hikayede yazarın diğer hikayelerinde sıklıkla tesadüf ettiğimiz karşılıklı
konuşmaların hiç bulunmaması dikkatimizi çekmektedir. Metni okurken
kendimizi, yüksek perdeden seslenen ve adeta düşman topluluklarına: "Bakın,
görün sonunuz ne oldu?" veya "Ey mazlum milletler, beni dinleyin!" der gibi
konuşan bir hatibin karşısında buluruz:
"Haklarına tecavüz edilen milletler! Emperyalizm hücumlarına
maruz kalan vatanıar! Ceberrut ile, yangın ve kılıçla soyulan
mazlumlar! Türk'e iltica ediniz! Türk kurtarmayı, kurtulması gibi
biliyor. Türk, cezayı dilediği, kimsenin hayaline gelmediği gibi
veriyor. ( ... ) düşmanı denizlere dökmeden denizlere gömdük.
Üzerine kurşundan ve ateşten bir örtü çektik, denize dökülenlerin
arda kalanları da toprakta boğuldu." (Aka Gündüz 1338: Nu. 641)
Aka Gündüz, vaka kahramanları olarak sadece isimsiz askerleri seçtiği
bu hikayesinde Mudanya sahillerinde bulunan zeytin ağaçları altında yapılan
Türk-Yunan çarpışmasını destansı bir anlatımla efsaneleştirerek anlatıyor. Ona
göre zeytin dalları, barış değil ölüm getirmiştir. Hikaye bir savaş sahnesiyle
başlar ve biter.
Sonuç
Milli Mücadele devam ederken Hiikimiyet-i Milliye gazetesinde Aka
Gündüz tarafından kaleme alınan hikayelerde daha çok işgal altında bulunan
yerlerin panoraması çizilmiş; olaylar çok canlı ve realist çizgilerle gözler önüne
serilmiştir. Bu hikayeleri, Sakarya ve Başkumandanlık Meydan Muharebelerini
takip eden günlerde kaleme alan Aka Gündüz, Yunan vahşetlerini, Milli

Mücadele'yi ve cephe havadislerini öyküleştirmiş ve cephede olup bitenleri bu
şekilde okuyucularına

duyurmuştur.

1922'de arka arkaya Milli Mücadele ile

ilgili hikayeler neşreden Aka Gündüz, Kurtuluş Savaşı'nın kanlı sahnelerini
görüp yaşayan biri olarak hikayelerini realist çizgiye yaklaştırırken özellikle
karşılıklı konuşma sahneleri oluşturarak olayları çok canlı bir biçimde
nakletmiştir. Aka Gündüz'ün beş hikayesi Milli Mücadele dönemi ile ilgili
hikayelerdir. Bu hikayeler Hiikimiyet-i Milliye'de art arda sıralanarak yazılar
arasında anlam bütünlüğü sağlanmıştır. Bir hikayede anlatılan vaka, sonraki
hikayede devam ettiriliyormuş gibi okuyucuda bir izlenim bırakılmıştır. Yazar,
bu hikayelerde yer isimlerini açıkça sıralayarak bunları realist bir çizgiye
oturtmuştur.
Aka Gündüz, hikayelerinde kahramanlarının arasına karışmış ve onlar
gibi düşünmüştür. Kahramanlarıyla aynılaşarak onlarla adeta arkadaş olan,
kendisini gizlemek ihtiyacını hissetmeyen yazarın bu tutumu, hikayelerin ilgi
çekici olmasını sağlamıştır. Şahıs kadrosunun ve mekanın dar tutulduğu bu
hikayelerde doğalolarak vaka da sınırlandırılmıştır. Milli Mücadele'nin bütün
şiddetiyle sürdüğü bir ortamda sınırlı imkanlarla çıkarılan bir gazetenin
sütunlarında yayımlanmak için yazılan hikayelerde bu sınırlandırmaların olması
doğaldır. Yunan ordusunun geri çekilmeye başladığı yıllarda onları kovalayan
Türk askerlerinin gittikleri yerlerde karşılaştıkları manzaraların anlatıldığı ve
canlı tasvirlerle konuşma sahnelerinin yer aldığı bu hikayelerde, istiklale
susamış Anadolu insanının ve yurdun çeşitli yerlerinin panoraması çizilmiştir.
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1897 TÜRK-YUNAN SAVAŞI'NIN SERVET -İ FÜNUN VE
KOKONOZ-AKBABA
GAZETELERİNE YANSıMALARı

Özet
Bu çalışma, 1897 Türk-Yunan Savaşı'nın Kıbrıs ve Türkiye
basınına
yansımalarını
karşılaştırmalı
olarak
incelerneyi
amaçlamaktadır. Kıbrıs 'ta Türkçe yayın yapan Kokonoz ve Akbaba
gazeteleri ile İstanbul'da yayımlanan Servet-i Fünun gazetesi Türk
askerlerine ve onların ailelerine maddi ve manevi destek vermiştir. Bu
dönemde konuyla ilgili olarak yazılan şiir, hikaye ve makaleler söz
konusu yayın organlarında günü gününe yayımlanmıştır. Kıbrıs'taki
yazılarda zaman zaman padişahın eleştirilmesi söz konusuyken Servet-i
Fünun bundan tamamen kaçınmış ve bütün dikkatini asker yakınlarına
yöneltmiştir. Edebiyatın topluma ayna tutması anlayışı doğrultusunda
düşünüldüğünde, 1897 Türk-Yunan Savaşı'nın Türk toplumu üzerindeki
etkileri, Türk edebiyatının farklı coğrafyalarda benzer birçok ürün
vermesine neden olmuştur.
Anahtar kelimeler: 1897 Türk- Yunan Savaşı, Kıbrıs Türk
Basını, Kokanaz, Akbaba, Servet-i Fünun.

The Reflections of the 1897 Turkish-Greek War on the
Servet-i Fünun, Kokonoz and Akbaba Newspapers
Abstract
The aim of this study is to compare and contrast the reflections
of the 1897 Turkish-Greek War on the Greek and Turkish Press.
Kokonoz and Akbaba newspapers that are published in Cyprus and
Servet-i Fünun newspaper that is published in İstanbul have supported
the Turkish soldiers and their family both financially and morally.
During this period, the poems, the stories and artides written about the
war had been published daily in the above mentioned newspapers.
While the sultan has been criticized in the newspapers published in
Cyprus, Servet-i Fünun published in İstanbul avoided criticizing the
sultan and instead preferred to concentrate on the family of the soldiers.
From the point ofliterature's being the reflection of societies, the effects
of the 1897 Turkish-Greek War on the Turkish Society is that it enabled
the Turkish literature to give products on different locations.
Key words: 1897 Turkish- Greek War, Turkish Cyprus Press,
Kokanaz, Akbaba, Servet-i Fünun.

Giriş
Edebiyatın meydana gelen kimi olaylardan etkilenmesi ve edebiyatçıların
bu doğrultuda eserler vermesi acaba sadece olayın meydana geldiği toplumla
sınırlandırılabilir mi? Bu sorunun cevabının "hayır" olduğunu bu makaleyle
örneklemeye çalışacağız.
1897 Türk-Yunan
Savaşı Osmanlı
Devleti'ne
baş kaldırarak
bağımsızlığını ilan eden Yunanistan'ın bir kez daha harekete geçerek Girit
Adası'nı ele geçirmek istemesi üzerine meydana gelmiştir.
Osmanlı ordusu bu savaşta beklenmedik bir atılım yapmış ve
Yunanistan'a emellerini gerçekleştirme sürecinde engel olmuştur. Ancak savaş
meydanında kazanan Osmanlı Devleti, Batılı ülkelerin araya girmesiyle masa
başında yenilgiye uğratılmıştır. Girit'in yönetimi bağımsız bir valiye bırakılmış,
İngiltere de vali olarak bir Yunanlıyı atamıştır. (Shaw, 1983:256-258)
Bugün üzerinden 110 yıl geçmiş olan Türk-Yunan Savaşı, Nisan-Mayıs
aylarında meydana gelmiş ve çok kısa sürmüştür. Buna rağmen Türk
edebiyatında iz bırakacak olan eserlerin yazılmasına sebep olmuştur. Söz
konusu eserlerin yer aldığı ve bu makalede ele alınacak olan yayın
organlarından biri Servet-i Fünun gazetesidir. Gazetenin sahibi ve yazarlarından
olan Ahmet İhsan Bey'in öncülüğünde konuyla ilgili olarak 1313 tarihli bir
"nüsha-i mümtaze" yani özel sayı hazırlanmıştır.
O dönemde İngiliz idaresinde bulunan Kıbrıs Türklerinin yayın
organlarından olan Kokonoz ve Akbaba gazeteleri de bu savaşa sıcağı sıcağına
yer vermişlerdir. İşte bu çalışmada Servet-i Fünun'un özel sayısı ile Kokonoz ve
Akbaba gazetelerine dayanarak savaşın yansımalarını tespit etmeye çalışacağız.
Servet-; Fünun
Servet-i Fünun gazetesi sekizinci yılında mevcut edip kadrosuna bazı!
ilaveler yaparak şehit çocuklarına, malul ve gazilere yardım sağlayabilmek:
amacıyla ilk akla gelen yololan özel sayı çıkarmayı kararlaştırmıştır. Ahme~
İhsan Bey, bunun gerekçesini ön sözde şöyle açıklamaktadır: "...şu emniyye-~
hayriyyemizi hız husule getirmek için varid-i hatır olan ilk vasıtaya tevessül
ettik. Bu nüsha işte o teşebbüsümüzün semeresidir ... " (S. Fünun, 1313)
Savaş sonrası dönemde yazıldığını ve yayımlandığını yazı sonlarındak~
tarihlerden tespit ettiğimiz sayıda, ön sözü saymazsak, toplam 32 eser ve 241
edip yer almaktadır. (S. Fünun, 1313) Bunlar sırasıyla şöyledir:
1. İfade-i Mahsus, Ahmet İhsan
2. Benimle İshak, Mihrinisa
3. Askerlik- Osmanlılık, Recaizade M. Ekrem
4. Hediye-i Sal, Abdü1hak Hamid
5. Bir Yunan Generalinin Tefekkürat ve Tahayyülatı, Sami Paşazad~
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7. Bir Şiir-i Siyasi, Mefhari
8. Vasiyet, A. Nadir
9. Yeni Edebiyat-ı Cedide, Menemenlizade Tahir
10. Fırtına, H. Nazım
11. Osman, Uşşakizade Halid Ziya
12. Kamere Hitap, İsmail Safa
13. Nakiye Hala, Ahmet Hikmet
14. Elhan-ı Şita, Cenab Şehabettin
15. Şiir Hakkında, H. Nazım
16. Adadan Avdette, Süleyman Nesib
17. Say ve İktisat, Meclis-i Maarif Azasından Hikmet
18. Osmanlılıkta Askerlik, Yaveran-ı Hazret-i Şehriyariden Ali Rıza
19. Makri Köyü ve Müteverrimler, Doktor Bafralı Yanko
20. "Buvadamur"da, Hüseyin Suad
21. Şefkat, H. Nazım
22. Ayşecik, Siret
23. Osmanlılarda Muhabbet-i Vataniyye, Nijat Ekrem
24. Yakazat-ı Leyliyye, Cenab Şehabettin
25. Milona'dan Geçerken, Rüştü Necdet
26. Ordu-yı Hümayunda Bir Şair, Abdülhak Hamid
27. Denizde, Mehmet Rauf
28. Bir Buse-i Masum, H. Nazım
29. Topal, Hüseyin Cahit
30. Ebedi Bir Gece, H. Nazım
31. Eytam-ı Şühedaya, Cenab Şehabettin
32. Hasan'ın Gazası, Tevfik Fikret
33. Tarihçe-i Meslek, Ahmet İhsan
Yazılan eserlerden 14 tanesi doğrudan savaş ve askerlikle ilgilidir. Söz
konusu yazılar şunlardır: Askerlik- Osmanlılık, Bir Yunan Generalinin
Tefekkürat ve Tahayyülatı, Kırmızı Merkublar, Vasiyet, Osman, Nakiye Hala,
Osmanlılıkta
Askerlik,
Şefkat,
Osmanlılarda
Muhabbet-i
Vataniyye,
Milona'dan Geçerken, Ordu-yı Hümayunda Bir Şair, Topal, Eytam-ı Şühedaya,
Hasan' ın Gazası.
Diğer yazı ve şiirler ise, Servet-i Fünun döneminin karakteristiğini
yansıtan farklı konulardaki eserlerdir. Zaten ön sözdeki açıklamalarında Ahmet
İhsan Bey bu durumu şöyle izah etmektedir: "...Nüsha-i mümtazemiz esasen
"Servet-i Fünun" heyet-i daime-i tahririyesiyle gazetemize ihda-yı asar
buyuran üdeba-yı kiram tarafindan muharrer makalat ve manzumat ile tertip ve
tezyin olunarak bilahare varid olan birkaç parça eser-i nefls de bunlara mezc
ve ilave edilmiştir ... " (S. Fünun, 1313)

Görüldüğü gibi Servet-i Fünun savaş sonrası hemen harekete geçerek
yardım maksatlı "özel sayı" için kolları sıvamıştır. İstanbul'da bütün bu
çalışmalar sürerken Kıbrıs Türk basını görevini-maddi yardım maksatlı olmasa
da- çoktan yerine getirmiş bulunuyordu. O dönemde yayın hayatına yeni
başlamış olan Kokonoz gazetesi savaş boyunca yazılar, şiirler yayımlayarak
Kıbrıs'tan manevi desteğini ortaya koymuştur.
Kıbrıs 'ta savaşın yansımalarını takip edeceğimiz yayın organlarından
birincisi, kelime anlamı "yaşlı, ihtiyar kimse" olan Kokonoz adlı mizah gazetesi
27 Teşrinisani 1312 (1896) tarihinde çıkmaya başlamıştır. Ahmet Tevfik
tarafından çıkarılan gazete Letkoşa'da Kıbrıs matbaasında basılmakta ve on beş
günde bir çarşambaları yayımlanmakta idi. Kokonoz 22 sayı yayımlandıktan
sonra kapanmış ve bir süre sonra Akbaba adıyla yeniden yayımlanmaya
başlanmıştır. Akbaba'nın
da yayın hayatı ancak 23 sayı devam edebilmiştir.
1910 yılında Ahmet Tevfik Kokonoz'u yeniden hayata geçirmişse de başarılı
olamamış ve 9 sayı sonra o da kapanmıştır. (An, 2002: 77-78)
Kokonoz ve sonrasında Akbaba Türk-Yunan Savaşı'na büyük yer ve
önem vermiştir. Bu yayın politikasının seçilmesi ve sürdürülmesi büyük bir
cesaret gerektiriyordu. Çünkü Ada' daki mevcut İngiliz idaresi ardı ardına
ilanlar yayımlayarak
İngiltere'nin bitaraflığına halel gelmemesi için gerekli
bütün tedbirleri almıştır. Bu tedbirleri gösteren ilanlardan birincisi 23 Nisan
1897 tarihli 548 numaralı Ceride-i Resmiyye'dir. Vali Walter J. Sandall adına
Arthur Jung'un imzasını taşıyan duyuruda, Osmanlı padişahı ile Yunan kralının
savaş halinde bulunmasından dolayı Ada üzerinde meydana gelebilecek
asayişsizliği önlemek için birtakım tedbirler alınmıştır. Buna göre her ne şekilde
olursa olsun toplanma, dernek kurma ya da çeşitli gösteriler düzenlemek
kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında gerekli cezai önlemler
alınmıştır.
11 Mayıs 1897 tarihli ve 552 numaralı Ceride-i Resmiyye'de ise, çok
daha ayrıntılı bir biçimde Kıbrıs yerlilerinin ve burayı vatan edinmiş olanların
mutlaka uyması gereken yasaklar bütün ayrıntılarıyla yayımlanmıştır. Buna
göre taşradaki savaşa kanun hilafına asker yazılmak, asker yazılmış kimseleri
gemiye almak, gemi inşa etmek ve asker taşımak, gemilere savaş için gerekli
malzeme temin edilmesine yardımcı olmak kesinlikle yasaktır. Bu yasaklardan
herhangi birini işleyenler en ağır şekilde cezalandırılacaklardır.
Savaşın Kokonoz ve Akbaba'ya Yansımaları
Kokonoz bir mizah gazetesi olmasına rağmen savaş boyunca çok ciddi
yayımlar yapmıştır. 2 Nisan 1313 tarihli sayısının birinci sayfasındaki "Ciddi
Muhavere" başlıklı yazı bunlardan biridir. Kokonoz'a arkadaşı gazete okuyup
okumadığını sorar. Kokonoz cevaben şöyle der: " ...Girit meselesi zuhur edeliden
beri yalnız bende değil herkeste gazete okumak hevesi o kadar tezayüd etmiştir
ki insan taaccüb eder. .." (Kokonoz, 1313: 37). Kokonoz'a göre, İngiltere Girit'i
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Yunanistan'a kaptırmak istememektedir. Öte yandan Yunanların Girit'ten
çekilmesiyle ilgili olarak şöyle demektedir: "... şimdi dinle Yunan Girit'ten
çıkar hem de bir saatte oralarda nam ü nişanı kalmaz eşkıya fareler gibi
deliklerden başlarını bile çıkarmağa muvaffak olamaz ... Lakin bunlar nasılolur
biliyor musun? ..." (Kokonoz, BB: 37) Bunlar ancak Batılı devletlerin yalan
yanlış yazılar yazan gazetelere kulak tıkamasıyla olacak işlerdir. Soru-cevap
şeklinde devam eden uzun söyleşme boyunca, Osmanlı ve Yunan askerinin
sayısından, Girit'e Yunan'ın girmesiyle diğer Batılı devletlerin girmesi arasında
fark olup olmadığına kadar birçok konuya değinen Kokonoz ve hayali arkadaşı
konuyu her şeyin yoluna girmesi yönünde bir duayla kapatırlar.
Burada, söz konusu nesir örneklerinden ziyade şiirler üzerinde
duracağımızdan bununla ilgili örneklere geçmeden önce şunu belirtmekte yarar
görüyoruz: Kokonoz bir mizah gazetesinden öte ciddi bir siyasi gazete
hüviyetini en azından savaş müddetince sürdürmüştür. Çok sayıda şiir örneğine
rastladığımız gazetede dikkati çeken nokta, bütün şiirlerin imzasız yayımlanmış
olmasıdır. Gazetenin sahibi olan Ahmet Tevfik, geçmiş yıllarda "Zaman"
gazetesinde yazarlık yapmıştır ve bu tecrübesini Kokonoz'da kullanarak bütün
yazıları kendisi yazmış olabilir. Zaten gazetenin imtiyaz sahibi ve yazarı olarak
her sayıda Ahmet Tevfik'in adı geçmektedir. (Kokonoz, 1312: 4)
Doğrudan savaşın ve Türk askerinin kahramanlıklarının anlatıldığı ve
başlığı olmayan ilk şiirde şair "biz" ifadesiyle Osmanlının övgüsünü
yapmaktadır:
"Osmanlılarız askerimiz şir-i jiyandır
Şemşir-i cellatlarının her biri kandır
Savletleri amma ki adüvviye ne yamandır
Ölmek bize meydan-ı vegada ulu şandır
Gaziyiz eğer kalsak ölürsek de şehidiz
Zira iki yüzden de bila-şüphe sa'idiz ..." (Kokonoz, BB: 42)
Büyük bir cesaretin eseri olarak karşımıza çıkan kahramanlıkta, vatanı
için ölen birinin şehitlik mertebesine ulaşacağı inancının izlerini görmekteyiz.
Aynı sayıda yer alan ve yine başlığı olmayan bir diğer şiirde ise çok daha açık
bir biçimde askerin zaferi için Allah' ayakarış vardır:
On sekiz bin alemi var eyleyen sensin yine
Kimin ağyar ve kimin yar eyleyen sensin yine
Nan İbrahim'e gülzar eyleyen sensin yine
Güldür imanı ve küffarı soldur Allahım medet..." (Kokonoz,

1313: 44)

Kıbrıs 'tan ta savaş meydanlarına sesini duyurmak istercesine gür bir
söyleyişle Kokonoz haykırmaya devam eder. Gittikçe artan büyük bir coşkuyla

ardı ardına şiirler yayımlanır. Kokonoz'un Askere Hitabı" başlıklı şiir, şairin
samimiyetini ve heyecanını ortaya koyar niteliktedir:
"Ey asker-i nusret eser-i hışm ü celadet
Enzar-ı ümidin size atf eyledi millet
işte bu zamandır edecek arz-ı şecaat
imdat diye hak-i vatan etmede feryat
imdat edelim biz dahi Allah için imdat..." (Kokonoz, 1313: 47)
Bütün şiirlerde hamasi bir hava gözlemlenmektedir. Özellikle askere ve
Allah'a olan içten seslenişlerde tek bir gaye vardır, o da Osmanlı yani Türk
ordusunun muzaffer olmasıdır. Kıbrıs'ta diğer unsuru oluşturan RumIara
rağmen, açıktan açığa Yunanistan' ı ve dolayısıyla Yunanları hedef alan
ifadelere de sıkça yer verilmiştir. işte onlardan bazıları:
"
Görün Yunan' ın halini
istemedi kemalini
Nasıl buldu zevalini
Askerleri de kalmadı
Hiç yerleri de kalmadı..." (Kokonoz, 1313: 50)
Alınca korkuyu Yunan
Devletlere dedi aman
Kurtarınız beni heman
Kırıldı kolum kanadım
Ortadan kalkıyor adern ..." (Kokonoz, 1313: 51)
Bunların katili kimdir
Yunanlılar değil midir?
Avrupa pek iyi bilir
Yunan da ey lemez inkar
iş meydanda apaşikar..." (Kokonoz, 1313: 51)
Allah Allah dedik saldık
Rast geldiğimize çaldık
Asker de geldi arkadan
Yunanlar kaçtı biz kaldık.." (Kokonoz, 1313: 56)
"Yunanlılarız yok bize kaçmakta mümasil
Gayrıya ne lazım ederiz biz bizi terzll
Nam almışız alemde şekavet ile tekrnil..." (Kokonoz, 1313: 74)
"Bakınız n'oldu bugünlerde Yunan'ın hali
Neye uğrattı onu saika-i efali ..." (Akbaba, 1313: 2)

"Bakın şu Yunanlılara
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Taraftarlık satanlara
İane dedi verdiler
Seyr eyleyin kapanlara ..." (Akbaba, 1313: 6)
Baktı gördü Yunanlılar
Durmak bilmez Osmanlılar
Bu kılıçları kanlılar
Atina'ya girecekler
Hakkımızı verecekler ..." (Kokonoz, 1313: 51)
Bütün bu düşmanlığın doğmasına neden, Girit'le ilgili sorunun dışında
Yenişehir, Teselya, Yanya, Tımova gibi yerlerin Yunanların eline geçmiş
olmasıdır. Ancak savaş sonunda dengeler değişmiş Osmanlı ordusu bütün bu
yerleri geri almış; hatta Atina'yı alırsa Yunanistan'ın
tekrar Osmanlı
egemenliğine gireceğinden korkulmaya başlanmıştır.
Kokonoz şiirlerinde sürekli bu yerlerin Türk olduğundan dolayı
önemlerini vurgulamıştır:
"Allah giderse bu Tese1ya elden
Dünyayı yıkar İslam temelden ..." (Kokonoz, 1313: 58)
"Dömeke'yi topa tuttuk
Artık ölümü unuttuk
Hamd olsun onu da yuttuk ..." (Kokonoz, 1313: 51)
Savaş sonrası yapılan anlaşmalar gereği Tese1ya'nın geri verilmesi
gündeme gelir. Buna çok öfkelenen Kokonoz Türk milletinin duyguları na şöyle
tercüman olur:
"Alınan yerler verilmez
Tese1ya'dan da geçilmez ..." (Kokonoz, 1313: 51)

Mümkün mü verilsin geri Yunan'a Teselya
KaH misiniz söyleyin ey millet-i kübera
Meydan-ı vegayı şüheda eyledi imla'
Bir hfın-ı lal renge boyanmıştı Tese1ya
Ümit olunur mu geri vermek bunu hala
Var mı buna razı olacak sahib-i vicdan
Razı olanı varsa denir mi ona insan" (Kokonoz,

1313: 59)

Bütün bu karşı koyuşlara rağmen korkulan gerçekleşir. Yapılan barışla
Osmanlılar Teselya'dan çıkmaya, Yunanlılar da küçük bir savaş tazminatı
ödemenin yanı sıra Müslümanların Osmanlı topraklarına göç etmelerine izin
vermeye razı olurlar. (Shaw, 1983: 258)

Kokonoz bu sonucu içine sindiremez. O kadar kan döküımüş, şehitler
verilmişken elde edilen bir yerin geri verilmesi cevaplanamayacak bir soru
doğurmuştur zihinlerde: Neden? Çünkü Avrupa devletleri karşısında aciz
durumda olan Osmanlı padişahı bu duruma boyun eğmiştir. Sorumlu istibdat
yönetimi yani II. Abdülhamit'tir:
"
Çıkacak yer mi Teselya elden
Bu kadar şanlı şehitler var iken
Size layık mı idi bu hareket
Ne için çıktınız öyle yerden
Ne kazandık? Denilirse asker
(Şu) diye gösterilir mi bir bir
Bu kadar harb ü cidal eylediniz
Yenişehir içre kalan müminler
Kime feryat u figan etsinler
Bize Allah acısın ey millet
Ölmüşüz çünkü esir-i mihnet
Bizi mahv eyledi bu istibdat
Nerede biz nerede hürriyet
Ayağın bastı mı İstanbul'a bak
Sarar etrafını yüz bin alçak
Ne sual var ne cevap isterler
Ne muhatap ne hitap isterler
Bab-ı zaptiye karargahın olur..." (Akbaba, 1314: 71)
Ahmet Tevfik'in çok yoğun Türk-Osmanlı taraftarlığına rağmen,
padişaha ve idareye yönelik yukarıdakine benzer ifadeleri başına iş açmış,
gazetesi aldığı tepkiler yüzünden kısa ömürlü olduğu gibi İstanbul hükümeti
tarafından Kokonoz'un Osmanlı Devleti'ne girişi 29 Temmuz 313 (lO Ağustos
1897) tarihli irade-i seniyye ile yasaklanmıştır. (BOA, İrade-i Husüsi, tarih
1315. Ra. 10, Vesika nu. 116. ) Ayrıca Ahmet Tevfik de Osmanlı topraklarına
girememiştir. Bütün bu nedenlerden dolayı olsa gerek Kokonoz 17 Eylül 1897
tarihli son sayıyla hitam bulmuştur. Onun yerini ve misyonunu 1 Ekim 1897' de
çıkmaya başlayan "Akbaba" devralmışsa da onun yayın hayatı da çok kısa
sürmüştür.
Kıbrıs Türk basınında ilk mizah gazetesi olarak yerini almış olan
Kokonoz görüldüğü gibi bir yönüyle daha basın tarihi içinde yerini almıştır. O

da devrin olaylarına karşı takınmış olduğu kararlı ve gözüpek tutumdur.
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1897 yılı ele aldığımız Türk-Yunan Savaşı yanında bir açıdan daha
önemlidir. O da edebiyatımızda "Servet-i Fünun Edebiyatı" olarak adlandırılan
dönemin 1896 yılında başlamış olması nedeniyle yeni bir edebiyat ekolünün söz
konusu olmasıdır. Servet-i Fünun'un sahibi olan Ahmet İhsan, R. M. Ekrem'in
yönlendirmeleriyle gazetesine yeni bir çehre kazandırmaya karar vermiş ve
bunun doğal uzantısı olarak gazetedeki yazar-şair kadrosunun yenilenmesi
gündeme gelmiştir. Tevfik Fikret, Cenab Şehabettin, Halid Ziya, Mehmet Rauf
gibi isimler gazetenin daimi kadrosunu oluşturmuşlardır.
Aynı günlerde patlak veren Türk-Yunan Savaşı sonrasında muhtaç
duruma düşen şehit yakınlarına, malullere ve gazilere değişik çevrelerden
değişik şekillerde yardımlar yapılmaya başlanır. Servet-i Fünun da bu çabalara
bir özel sayı çıkararak katkıda bulunmayı ve elde edilen geliri söz konusu
insanlara bağışlamayı kararlaştırır.
Kokonoz'un aksine Servet-i Fünun konuyu günü gününe değil, savaş
sonrasında ele almıştır. Ayrıca sadece savaşı manen desteklemek değil, bu
olaydan mağdur olanlara yardım maksatlı bir çalışma söz konusudur. Yazılarına
yer verilen ediplerin büyük bir bölümü ısmarlama olarak yazmışlardır. Bir diğer
farklılık ise, Kokonoz'da yayımlananların tamamının Ahmet Tevfik'e ait olduğu
tahmin edilirken, Servet-i Fünun'da yazanların sayısı 24'ü bulmaktadır.
Servet-i Fünun'da yayımlanan yazıların büyük bölümü mensur eserlerdir.
Onlardan topluca daha sonra söz edeceğimizi belirttikten sonra özellikle
üzerinde duracağımız dört şiire geçmek istiyoruz. Bunlardan birincisi R.
Mahmut Ekrem'e ait olan "Kırmızı Merkublar" adlı manzum hikayedir. On tane
beşlikten oluşan "Kırmızı Merkublar" manzum hikaye olarak adlandırılabilir.
Çünkü şiirde gönüllü olarak askere yazılan Mehmet Onbaşı ile 5 yaşındaki oğlu
Zeynel anlatılır. Zeynel cepheye gitmek üzere olan babasının boynuna sıkıca
sarılır ve onu bırakmak istemez. Baba ile oğul arasında şu muhavere geçer:
"Unutma kırmızı merkubları .. -Unutmam- Hem
bugün de kal da yarın giL- Bırak çocuk vazgel!
-Unutma kırmızı merkubları .. -Peki .. -Hadi git." (Ekrem, 1313: 33-34)
Mehmet Onbaşı oğluyla vedalaşır ve cepheye gider. Orada çok büyük
kahramanlıklar gösterir, ancak kalbine bir kurşun isabet ederek ağır yaralanır.
Ölmeden önce gözünün önünde bir çift kırmızı ayakkabı canlanır ve yüreği bu
kez başka bir acıyla yanar. Onun şehitlik mertebesine yükseldiği gün, köyde
leynel ateşlenerek hastalanır. Ve sürekli bir şeyi sayıklar:
"Geleydi kırmızı merkublarım!" (Ekrem, 1313: 35)

Duygusal yönü ağır basan bu şiir, dilolarak oldukça yalındır. Ayrıca
okuyuculan, şehit olan askerlerin geride kalan ailelerinin ne olacağı konusunda
düşündürmeyi de amaçlamaktadır.
"Kırmızı Merkublar" ile aynı özellikleri gösteren bir diğer manzum
hikaye ise, 20 Ağustos 1313 tarihinde A. Nadir (Ali Ekrem) tarafından yazılmış
olan "Vasiyet"tir.
"Vasiyet" iki hemşehri asker Çemişkezekli Memiş ile bölük emini Ömer
arasındaki diyaloğa dayanmaktadır. Köyünden mektup alan Memiş, Ömer' den
bu mektubu okumasını ister. Köyle ilgili irili ufaklı bütün ayrıntıyı veren Ömer,
Memiş'in köyden ayrılırken hasta olan karısı Emine'yi ısrarla sormasına
rağmen cevap vermez. çünkü Emine ölmüştür. Bunun üzerine Memiş vasiyetini
söyler. Buna göre:
Şehit olursa eğer kimse bir şeyalmayacak;
Ne malı var bu fakirin? Beş on koyun, kösemen;
Biraz ekin, buzağı, kağnı, bir de sazlı dere.
Bu şeylerin birisi arkasında kalmayacak;
Ne var ne yoksa satıp savmalı.. bahasıyla
Emine'ye yakışır bir taş almadır emeli;
Kızıl boya, sarı altın yazıyla süslemeli,
Taşın yüzünde kılıç resmi olmalı mutlak;
Memiş nefer mi ya zabit mi kim bakıp soracak !
Bir ince süngü yapılsın kılıç değilse bile ...
-Bir asmacık dikiversin babam, fidan salsın;
Bi tanecik Eminem gölgesinde hoş kalsın L.." (A. Nadir, 1313: 42-43)
Memiş bütün bu isteklerine bir de köyün imamının Allah rızası için arada
bir dua, ilahi okumasını da ekler. Tam köydekilere selam yazılmasına sıra
geldiğinde bir boru sesiyle taarruza geçerler. Kahramanca, yiğitçe döğüşen Türk
askeri düşmanı uzun bir uğraştan sonra püskürtmeyi başarır. Fakat Memiş de
tıpkı diğer şiirdeki Mehmet Onbaşı gibi tam yüreğinden vurulur ve koynuna
sakladığı vasiyeti kendini bekleyen eşi Emine'ye götürür.
Şiirin dili kısmen "Kırmızı Merkublar"dan ağırdır. Ancak verilmek
istenen mesaj yönünden bakıldığında şairlerin savaşı konu alırken insani boyutu
ön plana çıkardıklarını görmekteyiz. Askerler onların gözünde birer robot, birer
savaş makinesi değil eşleri, çocuklarıyla
mutlu, kendi halinde bir hayat
yaşarken sırfvatan sevgileri sebebiyle cephelere koşmuş mütevazı insanlardır.
"Vasiyet"e çok benzeyen bir şİİr de "Kokonoz"da yayımlanmıştır. "Bir
Şehidin Vefatından EvvelOğluna Bir İki Sözü" başlıklı şiir ölmekte olan bir
babanın oğlu Nevzat' ın üzülmemesini istemesiyle başlar:
"Nedir hüznün ciğerparem niçin ağlarsm evladım
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Benim bir ıztırabım yok teessüf etme Nevzat'ım
Neva-yı bahtiyaranemdir evladım bu feryadım
Teessüf etmem ölsem de iki alemde dilşadım ..." (Kokonoz, 1313: 66)
Geride kalan eşi Zehra ile kızı Esma'ya selam eden yaralı asker,
oğlundan korkusuz olmasını ister. Vatan ve millet yolunda savaşanların Allah
tarafından cennetle ödüllendirildiğini bu sebeple oğlunun da asker olmasını
ister:
Zaman-ı ihtizarımdır ciğerparem iyi dinle
Cihanda kesb-i şöhret etmeğe sa'y eyle sa'yinle
Ne balin-i hayat üstünde havf-ı mevt eyle inle
Ne zerre ihtiraz et pençeleşmekten de hasmınla
Sen asker oğlusun ca-yi vega olsun sana makber
Müşerreftir şehid-i fi-sebil-illah olan asker ..." (Kokonoz, 1313: 66)
Son sözü "Allah" olan yaralı asker gözlerini ebediyen yumar ve şehitlik
mertebesine yükselir.
Bütün bu hamasi özellikleri Tevfik Fikret'in "Hasan'ın Gazası" şiirinde
de görmek mümkündür. Ancak bir fark vardır. Bu farkı şair bir mısra halinde
özetler. Şöyle ki:
"Kadınlar ağlamayın, cenge her giden ölmez!.." (T. Fikret: 1313: 158)
Şiirdeki hikayenin kahramanı olan Hasan da tıpkı daha önceki üç şiirin
kahramanları gibi çiftinde çubuğunda çalışan sıradan bir köylüdür. Onu bu
sıradanlıktan çıkaran vatan sevgisi olur ve gönüllü yazılır. Ayrıca soyunda
birçok şehit vardır. Onun diğerlerinden hiçbir eksiği yoktur. Hasan'ın akıbeti
Mehmet Onbaşı, Memiş ve Nevzat'ın babasınınkinden farklı olur: O köyüne
madalyalı bir gazi olarak dönmüş, böylece şairin savaşa her gidenin ölmeyeceği
görüşü de ispatlanmıştır:

"
Ve bir madalyalı gazi mehabetiyle vakur,
Ağır ağır yürüyor ... Nagehan tevakkufle
Fezaya fırlatıyor bir nigah-ı pür-şu'le.
Bu şanlı avdeti güya selamlıyor öteden:
Değirmenin açılan kollarında bir şefkat,
Ağaçların eğilen dallarında bir hürmet!.." (T. Fikret: 1313: 158)
Üzerinde duracağımız son şiir Abdülhak Hiimid'in gazeteye sonradan
gönderdiğini dipnottan öğrendiğimiz "Ordu-yı Hümayunda Bir Şair" adlı
şiiridir. Burada Türk a.skeriIli,Q._kahramanlıklarının yüceltildiği buna karşılık
Yunan'ın nasıl böyle bir savaşa cesaret ettiği yüksek sesle düşünüımektedir:

Görünmüyor, nereye gitti asker-i Yunan?
Hurafe miydi aceb nam-ı leşker-i Yunan?
Nasıl o kavm-i hakim intihara verdi karar ..
Kabul eder mi bunu akl-ı münkir-i Yunan? ..." (A. Hamid: 1313: 118-119)
Bu mısralarla Kokonoz' daki şiirlerde hakim olan gür ses arasında bir
benzerlik vardır. Tıpkı Kokonoz ve daha sonra Akbaba'da olduğu gibi "Ordu-yı
Hümayunda Bir Şair"de de açıktan açığa Yunanların hedef alındığı ve doğrudan
onlara seslenildiği görülmektedir. Abdülhak Hamid, Yunanların tek çarelerinin
Osmanlının merhametine sığınmak olduğu kanaatindedir:
Dehalet et görelim taht-ı al-i Osman'a
Eğer bu vechile olmazsanız bugün taib
Yarın benim nazarımda olursunuz gaib." (A. Hamid: 1313: 120)
Kokonoz ve Akbaba gazetelerinde savaş sonrası alınan yerlerin -özellikle
Teselya'nın- geri verilmesi gündeme geldiğinde padişaha karşı bir tepki
oluşmuş, örneğin "Teselya'da yaralanan ve Yıldız Hastanesinde yatmakta
bulunan "eli kalem tutar bir asker lisanından" şunlar yazılmıştır:
İstemez millet Teselya kıt'asın terk eylesin
Kimsenin lakin elinde yok ki bir şey neylesin
İster izhar eylesin amma ki korkar söylesin
Haddi varsa bir kişi bu yolda birkaç söz desin
Birtakım cellatlar hazırdır der insanı yesin
Ağzını açtırmıyor hainler asla milletin
Mahv-ı ikdam eyliyorlar şanını bu devletin ..." (Kokonoz, 1313: 62)
Bu tarz ifadelere yıl sonunda basılmış olmasına rağmen Servet-i
Fünun'un özel sayısında rastlamak mümkün değildir. İstanbul'da yayımlanan ve
ancak birtakım özel izinlerle gerçekleşebilen bu yardım amaçlı faaliyette
yazarların idareyi eleştiren, hatta ima eden yazılar yazmaları Il. Abdülhamit'in
baskıcı politikası içinde mümkün olamazdı. Bu nedenle yazıların bütününde özellikle şiir ve hikayelerde- romantik bir hava hakimdir. Savaş meydanlarından
ziyade savaş gerisinde kalanların yaşadıkları, hissettikleri vurgulanmıştır. Bu
şekilde hareket edilmesinde daha önce de belirttiğimiz gibi yazıların yayımlanış
amacı da etkili olmuştur.
Servef-i Fünun'da yer alan mensur yazılar hakkında toplu bir
değerlendirme yapacağımızı ifade etmiştik. Söz konusu yazılar şunlardır:
"Askerlik- Osmanlılık" (R. M. Ekrem), "Bir Yunan Generalinin
Tefekkürat ve Tahayyülatı" (S. Sezai), "Osman" (H. Ziya), "Nakiye Hala" (A.
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Hikmet), "Osmanlılıkta Askerlik" (A. Rıza), "Şefkat" (H. Nazım), Osmanlılarda
Muhabbet-i Vataniye"(N. Ekrem), "Milona'dan Geçerken" (Rüştü Necdet),
"Topaı" (H. Cahit), "Ey tam-ı Şühedaya" (C. Şehabettin).
"Bir Yunan Generalinin Tefekkürat ve Tahayyülatı", "Osman" ve
"Osmanlılarda Muhabbet-i Vataniyye" adlı hikayelerde savaşın iki farklı tarafı
ele alınmıştır. S. Sezai hikayesinde bir Yunan generalinin hayallerine ve
duygulanna onun bakış açıyla yaklaşmıştır. General savaşı kaybeden taraf
olarak bütün o karamsar, bezgin ruh hlilini okuyucuya yansıtmaktadır. H. Ziya
ise, Osman isimli kahraman Türk askerini adeta bir sembololarak kullanmış ve
bütün savaş boyunca gösterilen fedakarlıklan Osman'ın kopan koluna rağmen
ipi beline sararak topu bırakmamasında özetlemiştir.
Çok genç yaşta ölümüyle babasını ömür boyu sürecek büyük üzüntülere
boğan Nijat Ekrem'in "Osmanlılarda Muhabbet-i Vataniyye" adlı yazısındaki
kahramanının
adı da Osman'dır. (Bugün ise, Türk askerinin genel adı
Mehmet'tir.) Osman savaşa gidebilmek için annesine yalvarır. Daha önce eşini
Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit veren kadıncağız biricik oğlunun da babası gibi
gidip dönmemesinden korkmaktadır. Ancak oğlunun " ...Ben de sana koca bir ad
bırakacağım: Şimdiye kadar sana yalnız şehit kansı diyorlardı. Bundan sonra
şehit anası da diyecekler.. Bu, az bir şey midir? Bir de anne! Ben babamı
görmedim. İstemez misin ki ben de şehit olayım da ona cennette kavuşayım? ...."
(N. Ekrem: 1313: i08) sözleri karşısında anne bütün direncini yitirir ve oğluna
. .
.
ızın venr.
"Nakiye Hala", "Şefkat" ve "Topaı" adlı hikayelerde ise, savaşın perde
arkası tasvir edilmiştir. İlk iki hikaye daha önce şiirleri incelerken söylediğimiz
gibi, asker ailelerinin çektiği acılan gözler önüne serer niteliktedir. Nakiye Hala
oğullarını ve damadını şehit vermekten dolayı adeta bir gurur abidesine
dönüşmüştür. Bu gururun sadece geride kalanlarda değil gidenlerde de
olduğunu Nakiye Hala'nın damadı tarafından söylenen şu dörtlük açıkça
göstermektedir:
"Bulmak güzelolmaz mı
Yann hak divanında
Göğsü al al yaralı
Nişanlını yanında" (A. Hikmet: 1313: 74)
25 Haziran
1313 tarihli "Topal"da
ise savaştan
dönenlerin
karşılaşabilecekleri acı sürprizleri konu edinmiştir Hüseyin CahiL Hikayenin
kahramanı olan Nail, yakışıklı bir zabit olarak gittiği savaştan dudağının
üstünde yara izi olan ve koltuk değnekleriyle yürüyebilen bir topalolarak döner.
Kaybettikleri sadece fıziksel görünümüyle sınırlı kalmaz, sevgilisi Seniha'yı da
ebediyen kaybeder. Seniha'nın bir başkasıyla (Nihat'la) evlendi ği gece Nail
intihar eder.

Servet-i Fünun özel sayısındaki son yazı Cenab Şehabettin' e aittir. Yazar
"Eytam-ı Şühedaya" yani şehit çocuklarına seslendiği yazısında 20 yıl öncesine
dayanan bir olayanlatır.
Bu, Plevne'de savaşmaya giden ve hiçbir zaman
dönmeyecek olan bir Türk zabitinin oğluyla vedalaşmasıdır. Geride sekiz
yaşındaki oğlunu, üç yaşındaki bir diğer oğlunu, üç aylık kızını ve eşini bırakan
bu asker, Cenab Şehabettin'in babasından başkası değildir. Bu nedenle yazar
şehit çocuklarının duygularını çok iyi anlamakta ve onlara şöyle seslenmektedir:
" ...Ben bundan yirmi sene evvel -bugün sizin olduğunuz gibi, ey aziz
kardeşlerim, - bir şehidin yetimi olmuştum; benimki de sizinkiler gibi hayatını
barut dumanlarına sarmış, gitmişti. Bugünkü siz yirmi sene evvelki bensiniz;
ben sizin bütün hissiyatınızı, bütün ruhunuzu, ruh-ı mecruhunuzu bilirim ... Ben
o cerihanın bir aşinasıyım. O cerihayı seviniz; o sizin ebedi bir nişan-ı
iftiharınızdır .... Herkes size vermek istiyor; ben sizden almak, - aHimınıza iştirak
suretiyle- sizin derdinizden bir kısmını almak istiyorum." (C. Şehabettin: 1313:
148)
Servet-i Fünun gazetesi bu özel sayıdan ne kadar gelir elde etti ve savaş
mağdurlarına ne kadar yardımcı olabildi bilemiyoruz. Ancak bir gerçek var ki, o
da bu yardım faaliyeti sayesinde Türk edebiyatının seçkin isimleri aynı amaç
doğrultusunda bir araya gelmiş ve değerini günümüze kadar muhafaza eden
eserler ortaya koymuşlardır.
Sonuç
Bir ülke edebiyatının yönü, çoğu kez o alanda emek veren ediplerin
görüşleri doğrultusunda şekillenir. Bu durumda edebiyatın topluma ışık tutması
söz konusudur. Fakat kimi durumlarda bunun tersi yaşanır. Toplumdaki bazı
olayların edebiyatı etkilediği görülür. İşte biz bu bildiriyle bunu örneklerneye
çalıştık. "Edebiyatın topluma değil, toplumun edebiyata yön vermesi nasıl
olabilir?" sorusu 1897 Türk-Yunan Savaşı sırasında ve sonrasında iki farklı
coğrafyada -Lefkoşa ve İstanbul- verilen edebi ürünlerle cevaplanmıştır.
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LORD PALMERSTON'UN OSMANLı TOPRAK BÜTÜNLÜCÜNÜ
KORUMA SİYASETİ
BayramSOY

Özet
Palmerston 'un İngiliz siyasetinde söz sahibi olduğu
dönemde (1830-1865), Osmanlı topraklarındaki İngiliz çıkarları
için Fransa potansiyel tehlikeydi, ama fiili tehdit Rusya'dan
geldi. Mısır İsyanı ve Kırım Savaşı Palmerston'un Rusya'yı,
Karadeniz ve Boğazlardan uzak tutarak, Hindistan yolu ve
İngiliz ticaretini güvence altına alma mücadelesiydi. Bu
savaşlarda görünürde Osmanlı Devleti'nin bütünlüğü korundu,
ancak gerçekte İngiliz çıkarları savunulmuştu. Palmerston,
seleflerinin belirlediği Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma
politikasını,
takip ettiği siyasetle vazgeçilmez
kılarak,
haleflerine devretti. Neredeyse bir yüzyıl süren bu siyaset,
ancak Osmanlı Devleti'nin "93 Harbi"nde Rusya'ya karşı
uğradığı hezimetle sarsıldı.
Anahtar kelimeler: Lord Palmerston, Osmanlı Devleti,
İngiltere, Osmanlı Toprak Bütünlüğü, Diplomasi.
Lord Palmerston's
Integrity

Policy of the Ottoman

Territorial

Abstract
During the period when Palmerston was in charge
(1830-1865) of the British politics, France was potentially
dangerous for the British interests in the Ottoman territories,
but the actual threat came from Russia. The Egyptian Revolt
and the Crimean War were Palmerston's struggles, by keeping
Russia away from the Black Sea and the Bosphorus, for the
security of the lndian route and the British trade. During these
wars apparently the integrity of the Ottoman Empire was
secured, but in fact, the British interests were defended.
Palmerston proved the Ottoman integrity policy, which was
decided by his predecessors, to be indispensable by his political
practices and passed it on to his successors. The policy, which
lasted almost a century, was only shattered by the rout of the
Ottoman armies against the Russians in the war of 1877- i878.
Key words: Lord Palmerston, Ottoman Empire, Britain,
Ottoman Territorial Integrity, Diplomacy.
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"Bizim ezeli ve ebedi dost ile
düşmanlanmız yoktur.
İngiltere 'nin menfaatleri ebedidir
ve vazifemiz bunları gôzetmektir,"
PALMERSTON
Giriş
Osmanlı-İngiliz ilişkilerinin çok eski bir geçmişi vardır. 16. yüzyılın
ortalarında
ticaret
sayesinde
başlayan
münasebetler,
Britanya
İmparatorluğu'nun doğudaki gelişmesiyle doğru orantılı olarak, siyasi boyut da
kazanarak artmıştır. Öyle ki, Osmanlı Devleti'nin "en uzun yüzyılı"' ve
akıbetindeki en etkili iki ülkeden biri İngiltere olmuştur. Buna rağmen, Türk
tarihçileri arasında, son yıllarda bu konu hakkında yapılan çalışmalarda artış
olduğu halde, İngiltere tarihi ve Osmanlı-İngiliz ilişkileri hakkında belirgin bir
ilgisizlik göze çarpmaktadır.'
1774'te Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Küçük Kaynarca
Antlaşması 'na kadar Osmanlı-İngiliz ilişkileri ticari çerçevede yürümekteydi.
Bu antlaşmayla birlikte Rusya gibi gelişmekte olan bir gücün Karadeniz'de üs
kurma hakkını elde etmesi ve buradan Boğazları geçerek Akdeniz'e inme
ihtimali İngilizleri endişelendirmişti. Çünkü Doğu Akdeniz'de yoğun ticari
faaliyetleri olan İngiltere, burada kendisine ciddi bir rakip istemiyordu?
1798'de Napolyon'un Mısır'a çıkması da İngiltere'yi rahatsız etti. Bu
tarihten itibaren İngilizler, bölgede muhtemel Rus tehdidinin yanında, bir de
Fransız tehdidiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Böylece, dönemin İngiliz
Başbakanı Genç Pitt'ten Salisbury'ye uzanan bir süreçte, İngiltere'nin Osmanlı
Devleti ile ilgili siyaseti, Osmanlı Devleti'nin geleceğini düşünmekten ziyade,
tamamen
İngiliz
çıkarlarına
endeksli
olarak,
Osmanlı
topraklarının
bütünlüğünün korunması şeklinde belirlenmiştir. Bu çerçevede, 1878 yılına
kadar devam edecek İngiliz dış politikasının, Osmanlı Devleti ve mücavir
alanıyla ilgili sınırları belirlendi. Rusların Osmanlı Devleti 'nin aleyhine
genişlemesi,
İngiltere'nin
ticari ve siyasi menfaatlerine
aykırıydı ve
engellenmesi gerekiyordu. Fransızlarla ise, hem doğuda hem de batıda
mücadele edilmeliydi. Bu zaman zarfında, Yunan isyanında Yunanların
ı Bu kavramı oluşturan eser için bk. (Ortaylı 1983).
Osmanlı-İngiliz ilişkileri üzerinde, bu uzun ve önemli geçmiş hakkında, Türk tarihçileri tarafından yapılmış,
yayımlanan bazı çalışmalar şunlardır: (Dere1i i95 i; Kurat i958; Kütükoğlu i i974; Kürkçüoğlu i978; Bağış
1984).
3 Nitekim bu antlaşmadan
sonra, i790 yılına ait bir İngiliz raporunda, Osmanlı topraklarının Rus kontrolüne
2

girmesi durumunda, Rusların İngilizlere Osmanlılar kadar cömert davranmayacağı ve bu topraklardaki
ticaretle gelişen Rusya'nın
1999: 48).

donanmasının

muazzam büyüklüğe

ulaşabileceğine

dikkat çekilmektedir

(Bağış
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desteklenmesi gibi istisnai durumlar yaşansa bile, aşağıda da görüleceği gibi, bu
bile İngiliz menfaatlerinin korunması temel noktasından hareketle olmuştu.
Şüphesiz Osmanlı Devleti'nin bütünlüğü siyaseti, İngiliz devlet
adamlarının tamamının katıldığı bir politika değildi. Ancak gelişmeler bu
siyasetin lehinde olanların elini güçlendiriyordu. Mesela, 1833 'te Osmanlılar ile
Ruslar arasında imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması, İngiltere' de, özellikle
Palmerston' da, bir travma etkisi yapmış ve Rus düşmanlığını kemikleştirmiştir.
Yani, söz konusu siyaset, tam anlamıyla Palmerston'un dışişleri bakanı ve
başbakan olduğu dönemlerde (1830-1865)4 ifadesini bulmuştu. Söz konusu
dönemdeki siyasi gelişmelerin tam seyrinin bahsinin, bir makalenin hacmini
aşacağı açıktır. Bu sebepten, bu çalışmada söz konusu dönemdeki siyasi
gelişmelerin
ayrıntısına
girilmeksizin,
Palmerston 'un Osmanlı
toprak
bütünlüğünü koruma siyasetini etkileyen ve belirleyen olaylar, ana hatlarıyla
onun olaylara yaklaşımı çerçevesinde ele alınacaktır.

Mısır İsyanı: ilk Safba
Emperyalizm ile milliyetçilik, 19. yüzyıl siyasi olaylarını açıklamada
kullanılan sihirli kavramlardır. Dönemin hadiselerini izah ederken bu iki
kavramı kullanmamak neredeyse imkansızdır. 19. yüzyıl Avrupasını alt üst eden
milliyetçiliğin
etkisiyle, 19. yüzyılın başında Osmanlı hakimiyetindeki
Balkanlar da kaynamaya başlamıştı.' Her büyük devlet, gücü nispetinde
müdahale ederek buradaki durumdan faydalanmaya çalışıyordu. 1822' de patlak
veren Yunan isyanı da aynı amaca hizmet etti. İngiltere, Rusya ve Fransa
bölgede nüfuz kazanmak için isyana müdahiloldular.
Yunan isyanı çıktığında Ruslar, Tuna deltasında yaşayan Osmanlı
tebaası Rumlar vasıtasıyla nüfuzunu Mora yarımadasına genişletmek istedi.
Önce Castlereagh, sonra da Canning, Ruslara engelolmak için, başlangıçta
Osmanlı Devleti'nin
yanında yer almayı arzulamışlar,
fakat İngiliz
kamuoyunun, antik Yunan hayranlığı nedeniyle, Rum yanlısı bir tavır içinde
olması buna engelolmuş ve beş yıl sonra da Rumlar lehinde müdahale etmek
zorunda kalınmıştır. İngiltere, Rusya ve Fransa'nın RumIara yardım amacıyla
aralarında Temmuz 1827'de imzaladıkları antlaşma, Navarin Baskını'nda
Osmanlı-Mısır donanmasının imhası ile neticelenmiş, bu da bir Osmanlı-Rus
Savaşı (1828-1829)'na
sebep olmuştu. Savaşın sonucunda Yunanistan'ın

Palmerston'un Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı şu dönemlerdedir: Dışişleri Bakanı
1830-1834, 1835-1841, 1846-1851; İçişleri Bakanı 1852-1855; Başbakan 1855-1858, 1859-1865.
5 Balkanlardaki
bu hareketliliğin en önemli dış aktörü Rusya idi. Rusya'nın büyük bir güç olarak ortaya
çıkması Osmanlı-Avrupa ilişkilerini derinden etkiledi ve Osmanlı-Rus ilişkilerinde İngiltere, Fransa ve belli
bir ölçüde
Avusturya'yı
arabulucu
konumuna
yerleştirdi
(Karpat
2002:
491).
(Bu
makale
http://site.ebrary.comllib/gazi/
Doc?id=1 009060 &ppg=504 adresinden temin edilmiştir.)
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bağımsızlığını kazanması, duygusal ve tarihi nedenlerden
memnuniyetle karşılandı (Webster 11951: 83-84).

dolayı, Batı' da

İngiltere'nin söz konusu isyan sırasındaki amacı, önemli ölçüde
kamuoyunun baskısı nedeniyle, büyük ve kendi kontrolünde bir Yunanistan'ın
kurulmasıydı. Çünkü Yunan bağımsızlığı görüşmelerinin yapıldığı dönemde
İngilizler, Rusya'ya set olabilmesi için, böyle bir fikri savunmuşlardı
(Temperley 1936: 59; Webster i 1951: 260; Southgate: 1966: 5-7,22). Hatta
Palmerston, büyük ve güçlü bir Yunanistan'ın bu görevi daha iyi yapacağını
düşündüğünden, Yunan sınırının Arto-Volo hattına kadar uzatılmasını, Girit'in
dahi Yunanistan'a bağlanmasını ve Samos'un da muhtariyet kazanmasını
istiyordu (Anderson 1966: 76). Fakat yeni kurulacak devlet üzerinde
İngiltere'nin yanında, Rusya ve Fransa da söz hakkına sahipti ve bir Yunan kralı
seçme konusunda çıkmaza düşmüşlerdi. Palmerston ilk defa Dışişleri Bakanı
(1830-1834) olduğunda durum buydu. Onun yürüttüğü ve altı ay süren
müzakerelerden sonra üç büyük gücün garantörlüğü altında Bavyera Kralı'nın
oğlu Otto, Yunanistan kralı olarak belirlendi (Webster i 1951: 270; Southgate
ı966: 23). Böylece Yunanistan, Balkanlarda Osmanlı Devleti'nden bağımsızlık
kazanmak suretiyle kopan ilk toprak parçası oluyordu.
Yunan bağımsızlığıyla, II. Mahmud ile Mısır Valisi Mehrned Ali Paşa
arasındaki sürtüşme de gün yüzüne çıktı. Çünkü padişah, 1828-1829 OsmanlıRus Savaşı'nda
Mehrned Ali Paşa'nın, yeterince Osmanlı Devleti'ni
desteklemediğini düşünüyordu. Osmanlı Devleti, Navarin'de donanmasını
kaybettikten sonra, Rusya ile yıkıcı bir savaşa girmişken, Mehmed Ali Paşa
sınırlı bir destek göndermenin haricinde, kendi donanma ve ordusunu
güçlendirmeye girişmişti. Nitekim Yunan meselesi kapandığında, Mehrned Ali
Paşa her bakımdan Osmanlı Devleti 'nden daha güçlüydü (Webster i ı951: 274).
Bu sırada, Mehmed Ali Paşa'nın tarım reformlarından bunalarak Filistin'e
kaçan fellahların iadesi, problemin kıvılcımı oldu. Mehrned Ali Paşa'nın oğlu
İbrahim Paşa'nın söz konusu köylüleri geri almak için 1831 'de Filistin'e
saldırmasıyla, Mısır isyanı başladı. Aslında mesel e haline gelen köylülerden
ziyade, Mehrned Ali Paşa'nın Suriye'deki kereste ve ipek ticaretini kontrol
altına alma arzusu bu saldırıdaki itici güçtü (Anderson 1966: 78).
Mısır isyanının ayrıntıları, yukarıda da belirtildiği gibi, bu çalışmanın
konusu değildir. İsyan burada, Osmanlı Devleti'ne büyük güçlerin yardımı ve
Mısır'a müdahalesini getirmesi bağlamında önemlidir. Mehmed Ali Paşa'nın
ordularının oğlu İbrahim Paşa kumandasında Kütahya'ya kadar ilerleyip
İstanbul'u tehdit etmesiyle, büyük güçler devreye girdi. Yunan isyanına yapılan
dış müdahalede olduğu gibi, yine büyük güçlerden İngiltere, Rusya ve Fransa
sahneye çıktı. Ancak bu defa, Fransa gönülsüz de olsa, söz konusu güçler

Osmanlı Devleti'nin yanındaydı. Fakat her birinin kendisine göre bir planı
vardı.
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Bu dönemde Rusya, Akdeniz'e inme konusunda ihtiraslı olmasına
rağmen, Osmanlı Devleti'nin henüz yıkılması taraftarı değildi. Bu sebepten,
Mehmed Ali Paşa'nın
Osmanlı'ya
saldırıp başarılı olması Rusya'yı
endişelendirmişti. Rusya'yı korkutan, hem İstanbul'un Paşa'nın eline geçme
ihtimali, hem de Akdeniz'e inme hayallerini engelleyebilecek yeni ve güçlü bir
Doğulu devletin oluşmasıydı. Bütün bu tehlikelerin hayata geçmemesi için
Rusya statüko yanlısı bir tavır aldı (Temperley 1936: 58). Fakat lehine cereyan
edecek fırsatları kaçırmayacağı da açıktı.
Palmerston'un Dışişleri Bakanı olarak ilk göreve geldiği bu dönemde
onun için Şark meselesi, ancak deniz gücüyle halledilebilecek, tamamen
Akdeniz temelli bir sorundu." İngiltere'nin ordusu küçüktü, ama güçlü ordulara
sahip Avusturya, Fransa ve Rusya ancak İngiliz donanmasının izin verdiği
ölçüde Kuzey Afrika ve Suriye kıyılarına çıkabilirdi. Palmerston dış siyasetinde
donanmaya o kadar önem atfediyordu ki nerede bir İngiliz vatandaşı tehlikeye
düşse İngiliz savaş gemileri oraya hareket etmeli ve İngiliz çıkarları korunana
kadar orada kalmalıdır diyordu. Bu Palmerston'un "gambot diplomasisi" idi
(Lowe 1998: 49). Bu bağlamda Palmerston'a göre, Akdeniz'in doğusunda da
batısında da öncelikle kontrol edilmesi gereken güç, aynı zamanda bir deniz
gücü olan, Fransa idi. Fransa ile Mısır vilayetinin ilişkileri malumdu. Mehmed
Ali Paşa'nın reformlarında hep Fransız danışmanlar baş aktördü. Eğer bu ikili,
güçlerini birleştirirlerse Kuzey Afrika, Agadir' den İskenderiye'ye;
Doğu
Akdeniz'de ise Yafa'dan İskenderun'a kadar bunların kontrolüne girecekti.'
Mehmed Ali Paşa'nın İstanbul'u ele geçirmesiyle Ege de kontrolden çıkacaktı.
Bunun sonucunda Osmanlı Devleti bağımsızlık ve bütünlüğünü kaybedecek,
böylece Hindistan yolu hem denizden hem de karadan tehlikeye düşecekti
(Temperley 1936: 61-62).8 Bu ise, İngiliz ticareti açısından kesinlikle kabul
edilemezdi.
Rusya ile Fransa'nın İngiliz çıkarları için arz edeceği tehlikenin
yanında, Mehmed Ali Paşa'nın Osmanlı Devleti'ni tehdit eder hale gelmesi,
hatta Doğu'da taze bir güç olarak onun yerini alma ihtimali, İngiltere açısından
ciddiye alınması gereken bir durumdu. Gelişen demiryolu taşımacılığı Hindistan
yolu için önemli bir alternatifteşkil ediyor, bu da yine Mısır'ı kaçınılmaz olarak
önemli kılıyordu (Bell 1966: 179). Mısır'ın önemine ve Mehmed Ali Paşa'nın
gücüne rağmen, Kasım 1832'de Palmerston, II. Mahmud'un Mehmed Ali
Doğu Akdeniz'deki İngiliz ticareti gittikçe artmaktaydı. Buharlı gemilerin yaygınlaşmasıyla, Hindistan'a
eski yelkenli gemilerin rotası olan Ümit Burnu'na alternatif yollar bulmak gerekmişti. Bu, ya SüveyşKızıldeniz rotası, ya da Suriye-fırat-Basra
Körfezi yolları olabilirdi. İlkine Fransa'dan, ikincisine de
Rusya'dan engel çıkabilirdi. Fakat Mehmed Ali Paşa her iki alternatife de set oluşturma potansiyeline sahipti
(Seton-Watsorı 1945: 192).
7 Zaten
İngiltere için Mısır meselesi, yine bir başka fransız tehlikesi sonucunda, i798'deki Napolyon'un
Mısır'a çıkmasıyla başlamıştı. bk. (Webster i i95 i: 276).
8 Mehmed Ali Paşa'nın Suriye'yi ele geçirmesinin
İngiltere açısından sakıncaları hakkında ayrıca bk. (Lowe
1998: 44).
6
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Paşa'dan daha iyi bir reformcu olduğunu düşündüğünden,"
Osmanlıların
desteklenmesinden yanaydı. Çünkü reform meselesinden de öte, Mehmed Ali
Paşa'nın planlarının kaçınılmaz olarak Osmanlı Devleti'nin dağılmasına neden
olacağına inanıyordu (Southgate 1966: 62). Palmerston'un tercihini belirleyen
etken, İstanbul kapısını İngiliz çıkarlarına uygun olarak, kimin daha iyi
koruyacağıyla alakalıydı. Bununla kastettiği de, gerçekte Hindistan yolunun
korunmasıydı. Çünkü 19. yüzyılda İngiltere İmparatorluğu demek Hindistan
demekti. İmparatorluğu savunmak demek, Hindistan yolunu savunmak demekti.
Hindistan'a
giden her yol hayati öneme sahipti. Bunun da ötesinde,
Uzakdoğu' daki ticari çıkarların kontrol edilmesi dahi, Hindistan sayesinde
mümkün oluyordu (Southgate 1966: 153). Bu sebepten, Palmerston'un II.
Mahmud'u daha iyi bir reformcu kabul etmesi, onun idaresindeki Osmanlı
Devleti 'nin, Hindistan yolunu İngiliz menfaatlerine uyacak bir şekilde, daha iyi
koruyacağına dair inancından kaynaklanıyordu.
Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa, Osmanlı ordusunu mağlup
edip Kütahya'ya, dolayısıyla İstanbul'a dayanınca, 3 Kasım 1832'de II.
Mahmud, asi paşasına karşı İngiltere'den yardım istedi. Ancak Palmerston,
İstanbul'daki Büyükelçisi Stratford Canning'in de ısrarlı talebine rağmen, bir
filo göndermeyi reddetti ve Fransa ile ortak şekilde silahlı arabuluculuk
yapmanın yollarını aradı. Bundan sonuç çıkmayınca İngiliz Dışişleri Bakanı
Şubat 1333 'te sadece diplomatik destek verilmesini kararlaştırdı LO ve Osmanlı
Devleti'ne bu karar ancak 7 Mart 1833'te bildirildi. Palmerston'un Padişah'ın
talebi üzerine donanma gönderernemesinin iki sebebi vardı: İngiliz kamuoyu
henüz Rusya ile çatışmaya hazır değildi, ki donanma İstanbul'a gönderildiğinde
bu kaçınılmazdı. Diğer ve daha önemli sebep, İngiliz donanması Belçika ve
Portekiz açıklarında meşguldü (Temperley 1936: 63-64; Seton-Watson 1945:
175; Webster i 1951: 278; Anderson 1966: 79). Aslında Palmerston, söz konusu
isyanın bütün Avrupa için arz ettiği tehlikenin farkındaydı, fakat hükümeti
alışılmışın dışında tepkisiz kalmıştı (Lowe 1998: 44). Buna rağmen Mayıs
1833 'te, gerektiğinde İstanbul' a yardım edebilmesi için, Fransızlarla beraber,
Çanakkale açıklarında beklemek üzere bir filo gönderilmişti. Ancak çok geçti.
Çünkü Şubattan itibaren bir Rus filosu zaten Boğaziçi'nde idi.
İngiltere'den
cevap beklenirken Ocak 1833'te Rusya,
Devleti 'ne yardım teklif etmişti. Çar i. Nikola (1825-1855),

Osmanlı
Osmanlı

İngiltere'de Osmanlı Devleti'nin reform yapma kapasitesine dair olumlu kanaatin oluşmasındaki baş etken
istanbul Büyükelçisi Stratford Canning'dir. Onun İngiltere'deki muadili de Palmerston'dur (Cecil 1927: 148).
Canning'in bu dönemde Osmanlı Devleti'ndeki nüfuzu ve itibarı hakkında bk. (Cevdet Paşa 1 i 99 i: 39; LanePoole 1999: 81).
LO Bu sırada,
imkanlar el vermese de, Palmerston'un zihninde ne yapacağı netleşmişti. Mısır'ın Osmanl
bağlarını gevşetmesine ve Suriye'yi ele geçirmesine izin verilmemeliydi. İngiliz Dışişleri'nin birınci önceliği,ı

9

Paşa 'nın H indistan yolunun kontrolünü ele geçirmesini engellemekti Bu plan icra edilirken, Osmanlı Devletiı·
de Avrupalı uzmanlar nezaretinde modemleştirilecek ve Ingiliz subayların yardımıyla da ordu ve donanma
eğitilecekti (Beli i 966: i 8 I).
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Devleti'nin yıkılışının yakın olduğuna inanıyor, fakat Mehmed Ali Paşa isyanı
sebebiyle de, Osmanlının yıkılmasını istemiyordu. Çünkü bunun Avrupa'da
ciddi karışıklıklara neden olacağını tahmin edebildiği gibi, güneyinde Mısır
paşası gibi, emellerine set çekebilecek, güçlü bir komşu da istemiyordu. İşte bu
şartlar altında Rus Dışişleri Bakanı Nesselrode'un
talimatıyla İstanbul
Büyükelçisi Butenev, padişahın talep etmesi durumunda Rus filosunun
İstanbul'a gelebileceğini bildirdi (Anderson 1966: 80-81). Çaresiz kalan II.
Mahmud, can düşmanının bu teklifini 2 Şubat i833 'te kabul etti. Şubat sonunda
bir Rus filosu İstanbul önlerine demirlediğinde, mesele İngiltere ve Fransa için
daha endişe verici bir hal almıştı (Temperley 1936: 65). Şüphesiz bu teklifin
kabul edilmesinde İngiltere'nin Yunan isyanı sırasında takındığı tavrın da etkisi
vardı. Bu tavır ister istemez Osmanlıları Rusya'ya yönlendirınişti (Lane-Poo1e
1999: 80). Denize düşen, yılana sanlmıştı.
Palmerston'un buna tepkisi gecikmedi. Mehmed Ali Paşa'yı, Fransa ile
beraber İskenderiye'yi bloke etmekle tehdit etti. Fransa, Rusya'ya karşıydı,
fakat daha rahat nüfuz edebilmek için Mısır'ın bağımsızlığını tercih ederdi. Bu
ise Palmerston'un kesinlikle karşı olduğu bir durumdu. Büyük devletler
arasındaki açmazı II. Mahmud'un verdiği tavizler aştı. 5 Mayıs 1833'te
imzalanan Kütahya Antlaşmasıyla Mısır, Tarsus ve Suriye vilayetleri Mehmed
Ali Paşa'ya, Adana da oğlu İbrahim Paşa'ya bırakıldı. Böylece, İngiltere
açısından, Fransa'nın Mısır'ı bağımsız yapma amacına engelolunmuş
ve
Rusya'nın da İstanbul'da bulunma sebebi geçersiz kılınmıştı. Bunun maliyeti
Adana, Suriye ve Tarsus'un kaybedilmesiydi.
İleride Osmanlı Devleti
tarafından geri alınıp alınamayacağı da meçhuldü (Temperley 1936: 65).
Rusya, İstanbul'a gelmesinin karşılığını 8 Temmuz 1833'te imzalanan
Hünkar İskelesi Antlaşması ile aldı. Buna göre, Rusya ile Osmanlı Devleti
arasında ittifak ve barış sağlanıyor ve Rusya Mehmed Ali Paşa'nın tekrar
saldırınası durumunda yardım vaat ediyordu. Antlaşmaya eklenen bir gizli
madde, savaş durumunda Osmanlı Devleti'ni Boğazları kapatmakla yükümlü
kılıyordu. Bu durum Rusya'ya hayati bir fayda sağlayacak (Temperley 1936:
70-71) ve Karadeniz'i tehlikeli durumlarda düşman güçlerden uzak tutacaktı.
Palmerston'a göre, bu antlaşmayla sağlanan Boğazların savaş sırasında
kapatılması şartı, zaten eski bir durumdu ve Padişah Rusları davet etmeden
onlar Boğaz'dan geçemezlerdi. Yani Rusya yeni bir şeyelde etmemişti. Fakat
endişe ettiği nokta başka gizli maddelerdi. Buradan yola çıkılarak daha tehlikeli
uzlaşmaların sağlanabileceği Palmerston'un en büyük korkusuydu. Rusya'nın
nüfuzunu artırarak Osmanlı Devleti'ni parçalayacağına
inanıyordu. Bu
sebepten, antlaşmanın tasdik edilmesini engellemeye çalıştı. Fakat beyhude bir
çabaydı bu (Temperley 1936: 71-72; Webster i 1951: 306; Anderson 1966: 86).
Rusların Boğaz'a girınesi ve antlaşmanın engellenmesi için hiçbir şey
yapılamamıştı ve bunun İngiltere'deki
etkisi büyüktü. Hünkar İskelesi
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Antlaşması, İngilizlerin Ruslara yaklaşımında gerçek bir dönüm noktası olmuş
ve Ruslara karşı keskin bir düşmanlık oluşturmuştu (Temperley 1936: 74;
Bailey 2006: 199). Aslında Yakın Doğu'da İngiliz-Rus gerginliği olağan bir
durumdu. Fakat son olaylar ve Hünkar İskelesi Antlaşması'nın da etkisiyle, Rus
otokrasisi ve muhafazakarlığı da, İngiliz radikal ve liberalleri arasında,
Rusya'ya karşı düşmanlığı körüklemek için kullanılmaya başlanmıştı. Söz
konusu antlaşmanın Ruslar tarafından Osmanlı Devleti'ni yıkmak için
kullanılacağı İngiliz basınında sürekli işleniyordu. Ayrıca Rusya'ya karşı
duyulan düşmanlık Mehmed Ali Paşa'ya da yönlendirilmişti. Çünkü Rusların
İstanbul'a gelmesine o sebep olmuştu (Anderson 1966: 86-87).
Palmerston'a göre Hünkar İskelesi Antlaşması, muhakkak benzeri
nitelikte, daha genel bir antlaşma ile birleştirilerek geçersiz kılınrnalıydı (Bailey
2006: 231). Öyleyse söz konusu antlaşma, Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını
beş büyük güç tarafından garanti eden ve Mehmed Ali Paşa'yı da, Mısır'da
ailesine daimi hükümranlık veren bir tavizle, Suriye'den çıkaracak yeni bir
düzenlemeyle tadil edilmeliydi. Mehmed Ali Paşa, elbette gönüllü olarak
Suriye'den çıkmayacaktı. Fakat beş büyük güç, olmazsa İngiltere, Fransa ve
Avusturya, o da olmazsa İngiltere ile Fransa'nın çık demesi durumunda
çıkacaktı, çıkmak zorunda kalacaktı (Bell 1966: 296). Böylece Palmerston, bu
tarihten itibaren Boğazları uluslararası statüye kavuşturana kadar, tavizsiz, hatta
neredeyse takıntılı bir şekilde Osmanlı Devleti'nin yanında yer alacaktır.
Palmerston Hünkar İskelesi Antlaşması'nı
engelleyememiş, fakat
benzer bir krizde ne yapacağına dair kararını netleştirmişti. 11 Temmuz 1833 'te
Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmayla, gelecek bir nesil boyunca devam
edecek İngiliz siyasetini de belirlemiş oluyordu. Kararlılıkla şöyle demişti
Palmerston:
"Osmanlı Devleti 'nin bağımsızlığı, Avrupa barışı ve İngiliz
menfaatleri için son derece önemlidir. Rusların Osmanlı Devleti'ni ele
geçirmesi, bu ülkenin Hristiyanlaşmasına vesile olacak olsa bile bu fayda,
Osmanlı'nın dağılmasının Avrupa'da sebep olacağı olumsuz sonuçlarla
dengelenecektir. Bu sebepten bana göre, [İngiliz] hükumeti Rusya'nın
Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için yaptığı bütün teşebbüslere karşı
koymalıdır. Eğer gerekirse, Mısır paşasının, padişahın herhangi bir
toprağını elinden almasını engellerneyi de vazife olarak görmemiz
gerekir. Osmanlı Devleti'nin bütünlüğü ve bağımsızlığı Avrupa'daki
sükünetin, özgürlüğün ve güç dengesinin korunması için gereklidir."
(Southgate 1966: 65)
Büyük devletler için, ister memnun, ister gayrimemnun, Mısır meselesi
sükünete kavuşmuştu. Fakat II. Mahmud, Mehmed Ali Paşa'ya mağlup olmayı
aşağılayıcı bulmuştu. İntikam almak için fırsat kollamaya başladı. Bu amaçla

Lord Palmerston 'un Osmanlı Toprak Bütünlüğünü Koruma Siyaseti

149

Padişah, Namık Paşa'yı Ağustos 1834'te Londra'ya göndererek, Mehmed Ali
Paşa'ya karşı İngilizlerin fiili desteğini almak istedi. Görüşmede Palmerston
Namık Paşa'ya ilgi göstermiş, reformlara devam edilmesi tavsiyesinde
bulunmuş, fakat Mehmed Ali Paşa meselesinde bir şey yapabilmek için çok geç
olduğunu söylemiştir. Ona göre yapılabilecek en iyi şeyonun
ölmesini
beklemekti (Webster i 1951: 341). Çünkü Palmerston, reformlara çok önem
veriyordu ve bunların yapılabilmesi için de Osmanlı Devleti 'nin kargaşadan
uzak tutulması gerekiyordu. Ruslar da, farklı bakış açısından, Osmanlının
savaşmasını istemiyordu. Mehmed Ali Paşa'ya karşı yapılacak bir savaş, ya
Osmanlı Devleti'ni daha güçlendirip Rus tahakkümünden kurtaracak ya da
Boğazlara Mehmed Ali Paşa'nın yerleşmesini sağlayacaktı. Bu ise Osmanlı
üzerinde de jacto bir himaye oluşturduğunu düşünen Rusya'nın hiç işine
gelmiyordu. Bu sebepten, Ruslar da mevcut durumun korunmasından
yanaydılar (Anderson 1966: 89-90).
İngiltere ile Rusya'nın,
II. Mahmud'un
Mehmed Ali Paşa'ya
saldırmasını engellemedeki ortak tavırları bu iki ülkenin anlaştıkları anlamında
yorumlanmamalıdır. Bilakis, Palmerston'un Rusya'ya karşı olan güvensizliği,
Kasım 1835'te Osmanlı Devleti'ni korumak amacıyla Rusya'ya karşı
Fransızlara yaptığı ittifak teklifinde de bir kez daha kendini belli etmişti. Ancak
bu teklif, Fransa'nın reddi ve İngiliz kabinesindeki kayıtsızlık nedeniyle
sonuçsuz kaldı. Halbuki, 1833-1838 yılları arasında Rus donanmasında
kaydedilen gelişme, İngiltere açısından gerçekten tedirginliği aşacak boyuttaydı.
Bunu da göz önünde bulundurarak Palmerston 'un doğrudan Rusya ile çatışma
niyeti yoktu. Fakat hem Rusya'ya hem de Mehmed Ali Paşa'ya karşı Osmanlı
Devleti'ni reformlarla güçlendirme fikri, gün geçtikçe güçleniyordu. Palmerston
katiyen idari anlamda bir değişiklik düşünmüyordu. Amacı silahlı kuvvetleri
canlandırmak, iktisadi ve idari mekanizmayı güçlendirmekti (Anderson 1966:
91-92). Ancak bu şekilde Osmanlı Devleti 'nin direncinin artırılabileceğine ve
ayakta kalacağına inanıyordu.
Palmerston'un Mehmed Ali Paşa'ya karşı düşmanlığı, Ruslara karşı
hissettiğinden geri değildi. 1838'deki düşüncesine göre, biraz da mübalağalı bir
ifadeyle, Mehmed Ali Paşa Mısır halkını fakir ve zengin olarak ikiye bölmüştü.
Zenginleri tek başına Mehmed Ali Paşa'nın kendisi temsil ediyordu, geri
kalanını da fakir bırakmıştı (Webster i 1951: 275). İşte bu Mehmed Ali Paşa'ya
karşı siyasi ve askeri olarak bir şey yapılamamıştı ama ticari olarak bir darbe
vurulabilir, zenginliği elinden alınabilirdi. Osmanlı Devleti'ndeki tekellerden en
fazla faydalanan Mısır' dı. Paşa, bu yolla gittikçe palazlanıyordu. Kaynakları
kesilirse, buradan vurulabilirdi. Nitekim 1838 Balta Limanı Antlaşması böyle
bir etki yaptı. ı ı Bu antlaşma iki amaca hizmet edecekti: Birincisi, hedeflendiği
ı ı Bu darbe aynı zamanda Rusya'ya da vurulmuştu. Çünkü bir rapora göre İngilizlerin Ruslardan aldığı mallar,
bu antlaşmanın getirdiği avantajlarla, Osmanlı Devleti'nden de temin edilebilirdi. Bunun iki taraflı faydası
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gibi, Mehmed Ali Paşa'nın mal gücünün önemli bir kısmını teşkil eden tekelleri
ortadan kaldırarak Paşa'yı zayıflatacak ve Doğu Akdeniz'deki İngiliz ticaretinin
önündeki en büyük engelortadan
kalkacaktı.l ' İkincisi, İngiliz hükumeti ve
kamuoyu nezdinde Osmanlı Devleti lehine bir hava oluşturacak ve bu amacı
güden Reşid Paşa'nın da işini kolaylaştıracaktı (Webster II 1951: 553).13
Nitekim tekellerin kaldırılması Mehmed Ali Paşa'yı gerçekten zor duruma
düşürdü. Asi Paşa, Osmanlı Devleti'ne karşı durabilmek için beslediği çok
sayıdaki askerin masrafını karşılayamadı ve mali zorluğa düştü (Cevdet Paşa i
1991: 7). Bu ticaret antlaşması aynı zamanda eski devletçi Osmanlı
ekonomisinin liberal ekonomiye geçişinin de taahhüdüydü (Karpat 2002: 491).
Bunun en bariz göstergesi, gelenekselolarak
ihracı yasak olan hububat gibi
ürünlerin ihracına izin verilmesiydi (Kütükoğlu i 1974: 109). Bu çok önemli bir
tavizdi. Kim ne derse desin, Balta Limanı Antlaşması Ponsonby'ın bir
diplomatik zaferiydi. Fakat Padişah da durumdan memnundu, çünkü Rus
desteğinin yanında, artık İngilizleri de arkasına almıştı (Southgate 1966: 121).
Mehmed Ali Paşa'ya karşı gönülsüz de olsa İngiltere'nin yanında olan
ve her türlü zorluğu çıkaran Fransa, Balta Limanı Antlaşması 'na başlangıçta
Mehmed Ali Paşa'yı zayıflatacağı gerekçesiyle olumlu bakmadı. Ancak 25
Kasım 1838' de kendisine de aynı şartlarda bir ticari antlaşma bahşedilince
tereddütleri ortadan kalktı. Rusya ise, bu antlaşmayı İngiltere'nin Osmanlı
Devleti'nde kendisininkine benzer bir nüfuz elde etme çabası olarak algıladı.
Fakat Mısır'ın bağımsızlığını kazanması daha kötü olacaktı. Bu sebepten,
Mısır'ı zayıflatacak bu düzenlemeye ses çıkarmamayı yeğledi (Kütükoğlu i
1974: 115-117).
Palmerston'un, Mısır isyanının ilk safhasında, Belçika ve Portekiz'de
meşguloldukları
için, İngiltere'nin
lehine müdahalelerde bulunamadığı
yukarıda belirtilmişti. Fakat bunun haricinde, 1835-1839 yılları arasında
Osmanlı Devleti ile ilgili planlarında tam başarılı olamadığı birçok konu oldu.
Mesela, İngiliz nüfuzunu artıracak ve Rusya'nınkini
azaltacak Osmanlı
reformlarının yürütülebilmesine çok az katkı sağlayabildi; Mehmed Ali Paşa'yı
durduramadı; yeri geldiğinde karşı koymak, yeri geldiğinde de uzlaşabilmek
için Rusya'ya karşı yeterince sert olamadı; Londra'yı Avrupa diplomasisinin
merkezi yapma ve Hünkar İskelesi Antlaşmasını tadil etme çabalarında da bir
sonuca ulaşamadı (Webster II 1951: 525-526). Bu başarısızlığa rağmen
Palmerston,
reformların
yürütülmesinin
yanında,
Osmanlı Devleti'nin
olacaktı: Ticari olarak Ruslar zayıflatılacak, Osmanlılar güçlendirilecekti. Böyle bir ticari antlaşmayı elde
etmek İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi Ponsonby'ın dört yılını aldı (Webster II 195 ı: 548).
12 Tekellerin
kalkmasının Mehmed Ali Paşa'ya zarar vereceği düşüncesi hakkında ayrıca bk. (Seton- Watson
1945: i 95; Anderson ı966: 93; Kütükoğlu i i974: ı00).

ıı Reşid

Paşa, Rusya ile yapılacak bir savaşta yalnız kalmamaya özen gösteriyordu. Bunu sağlayabileceği en

muhtemel ülke de İngiltere idi. Çünkü Reşid Paşa'nın İngilizler nezdinde itibarı yüksekti (Cevdet Paşa T 1991:
24).
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kurtuluşunun ancak, öncelikli olarak güçlü bir donanma oluşturmasıyla
mümkün olacağını düşünüyordu. Ona göre, bunu başarabiirnek için de İngiltere,
birkaç denizci subay i Osmanlı donanmasına göndermeli ve Padişah da
önyargılarından arınarak donanmasında bu işten anlayan Rum denizcileri de
istihdam etmeliydi (Webster II 1951: 547).
Palmerston, ne II. Mahmud'un ne de Mehmed Ali Paşa'nın mevcut
durumdan memnun olmadıklarının farkındaydı. Fakat İngiltere'nin menfaatleri
daha öncelikliydi. Ona göre, Hindistan yoluna bağımsız bir Arap krallığı yerine,
Osmanlı Devleti sahip olmalıydı. Bunu sağlamak için de İngiltere Padişah'ın
ordusunu, donanmasını ve mali işlerini yeniden düzenlemesine yardım
etmeliydi. Osmanlı Devleti reformlarını tamamlayana kadar da Mehmed Ali
Paşa ile savaşmamalıydı. Osmanlıdan gelen ittifak teklifleri sonucunda
Palmerston, bu doğrultuda Padişah'ı uyarmış ve bütün gayretini reformlara
harcamasını tavsiye etmişti (Bailey 2006: 215). Mısır paşasının da aynı konuda
dikkati çekilmeliydi. Bunun için, Mehmed Ali Paşa'nın yanlış bir fikre
kapılmasını
engellemek amacıyla, Mısır' daki İngiliz temsilcisi Albay
Campbell'a, hükümetinin sadece Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemeye
çalışmadığını, herhangi bir parçasının kopmasına da karşı olduğunu ve bunu
Mehmed Ali Paşa'ya açıkça söylemesi bildirilmişti (Seton- Watson 1945: 178;
Bailey 2006: 231). Görevi bu olan Campbell, Mehmed Ali Paşa ile yakın ilişki
kurmuş ve maksadı aşarak onun uhdesindeki bir hilafetin, hem Osmanlı Devleti
hem de İran'ı Rus boyunduruğundan kurtaracağına dair şahsi fikrini Londra'ya
bildirmişti. Bundan hiç memnun olmayan Ponsonby, Palmerston'u ikna ederek
Campbell' ı geri çağırtmış ve Aralık 1839' da onun yerine Rus karşıtlığıyla
bilinen Albay Hodges' ın atanmasını sağlamıştı (Seton- Watson 1945: 196- 197).
İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin yardım ve ittifak taleplerini geri
çevirmesi ve isyana müdahale etmemesi eleştiri konusu da olmuştu. Meselenin
çözümünden çok sonra Palmerston, Avusturya Şansölyesi Mettemich'in
İngiltere'nin müdahale etmesi durumunda böyle bir sorunun yaşanmayacağına
dair sözleri üzerine yaptığı bir yorumda, Avusturya Şansölyesine hak vermekle
birlikte, bunun kesinlikle kendi hatası olmadığını, kabineyi ikna etmek için her
şeyi yaptığını, ama başarısız olduğunu söyledi. 1840 yılında ise, daha da ileri
giderek, İngiltere tarihi boyunca dışişlerinde hiçbir zaman Grey kabinesinin
yaptığı kadar büyük bir hata yapılmadığını iddia etti (Webster i 1951: 283-284).
Belli ki, Doğu Akdeniz'deki İngiliz çıkarlarının ne ölçüde tehdit altında olduğu
yeterince anlaşılamamıştı.
Palmerston'un Mısır meselesiyle ilgilenmek için çok imkanı olmadı. En
azından 1837 yılına kadar askeri olarak yapabileceği çok şey yoktu. 1839' da
Hükümdar ve Paşa'sı tekrar kapışınca, önceki yılların tecrübesiyle, daha başarılı
bir şekilde müdahale edebildi (Webster i 1951: 548). Geçen zaman, Doğu
sorunu ile ilgili Palmerston'a çok şey öğretmişti.
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Mısır İsyanı: İkinci Safha
Palrnerston, II. Mahmud ile Mehrned Ali Paşa arasında uzun soluklu bir
barışın olmayacağının bilincindeydi. Çünkü her iki taraf da Suriye'de asker
bulunduruyordu ve mevcut durumdan tatmin olmamışlardı. Mehmed Ali Paşa,
bütün planlarını İngiltere'nin bozduğunu düşünüyordu. Eğer İngiltere kendi
tarafında olsaydı, her şeyi başarabilirdi. Ama onun muhalefetine rağmen bir
harekata girişmesi de söz konusu olamazdı. Eğer İngiltere kendisini desteklese
başka kimseye ihtiyacı yoktu, bütün dünyayı bile karşısına alabilirdi (Temperley
1936: 90-91). İngiltere'den yüz bularnamasına rağmen, Mayıs 1838'de Mehmed
Ali Paşa bütün cesaretini toplayarak bağımsızlığını ilan etmek istediğini
açıkladı. 14 Daha önce çeşitli vesilelerle zaten uyarılmıştı, fakat Paşa'yı
vazgeçirme teşebbüsleri sonuçsuz kalınca Palmerston açıkça onu tehdit etti.
Eğer Mehmed Ali Paşa bağımsızlığını ilan eder ve bu durum Osmanlı Devleti
ile silahlı bir çatışmaya dönüşürse, İngiltere hiç tereddüt etmeden bütün gücüyle
II. Mahmud 'un yanında yer alacak ve devletin dağılmasına izin vermeyecekti
(Temperley 1936: 92; Seton-Watson 1945: 197-198; Southgate 1966: 122).
Mehmed Ali Paşa zaten en çok İngiltere'den çekiniyordu. Palmerston'un bu
tavrı üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.
Palmerston, Mısır paşasına hiç iyi gözle bakınıyordu, fakat İstanbul'da
Rusları görmektense şüphesiz Mehrned Ali Paşa'yı görmeyi tercih ederdi. Mısır
isyanında, gerekınesi durumunda, pekala Mehrned Ali Paşa'ya da yardım
edebilirdi. Fakat bu, İngiliz çıkarlarıyla uyuşmuyordu. Osmanlı Devleti bu
dönemde oldukça zayıftı, henüz ilga edilen Yeniçerilerin yerini alacak güçlü bir
ordu dahi oluşturulamamıştı. Yani İngiltere açısından yönlendirilmesi daha
kolaydı. Fakat Mehmed Ali Paşa yaptığı reformlarla güçlenmişti. Ayrıca
Suriye'ye yerleşmiş olması nedeniyle, Rusya ile ittifak yapması durumunda
Hindistan yolu da tehlikeye düşecekti. Doğu Akdeniz'de sürekli büyüyen İngiliz
ticareti açısından Fırat yolunun değeri de oldukça fazlaydı ve Mehmed Ali Paşa
Paşa'nın askerleri Halep'te olduğu sürece İngiliz ticareti bundan olumsuz
etkilenecekti (Temperley 1936: 93-94). Kısacası Osmanlı Devleti'nin yaşaması,
her açıdan İngiltere'nin lehineydi ve yaşatılmalıydı. Onun için Palmerston,
Osmanlı Devleti'ni beş büyük gücün ortak himayesinde on yıl barış içinde
tutabilir ve bu süre zarfında da onun iç işlerini yoluna koymasına yardımcı
olabilirlerse, hatırı sayılır bir güç olmaması için hiçbir sebep olmadığını
düşünüyordu. Osmanlı Devleti hakkında çöktüğü, takatsiz bir vücut veya ölü bir
beden olduğuna dair söylenen sözleri ise, tamamıyla boş laf olarak
değerlendiriyordu (Seton-Watsorı 1945: 195-196; Beıı 1966: 291).
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Palmerston, Osmanlı Devleti 'nin sükunet içinde reformları yürütmesini
isteyedursun, II. Mahmud maddi ve manevi kayıplarının telafisinin peşindeydi.
Padişah savaş istiyordu, ancak bunda İngiliz Büyükelçisi Ponsonby'ın da
küçümsenemeyecek katkısı vardı. Büyükelçi Padişah'ı, hiç sevmediği Mehmed
Ali Paşa ve Ruslara karşı sürekli kışkırtıyordu. Bunun farkında olan i. Nikola,
Mettemich'den, ilişkileri iyi olan İngiliz hükümeti nezdinde teşebbüse geçerek
Ponsonby'ın görevden alınmasına aracılık etmesini istemiş, fakat Mettemich
bunu ciddiye almamıştı (Seton-Watson 1945: 195, 197). İşte bu şartlar altında,
1838 yılının sonunda Reşid Paşa, daha sonra da Nuri Paşa Londra'ya giderek
İngilizlerle bir taslak savunma anlaşması üzerinde çalışmışlardı. Padişah'ın
amacı Mehmed Ali Paşa'ya karşı girişeceği bir saldırıda İngiltere'nin askeri'
desteğini almaktı. Fakat bu antlaşma taslağı asi valiye karşı saldırıyı
sınırladığından, ittifak görüşmeleri kesildi. Çünkü Nuri Paşa'ya göre, herhangi
bir ittifak antlaşması, eğer Mehmed Ali Paşa'nın imhasını içermiyorsa,
yapılmasının da hiçbir anlamı yoktu (Temperley 1936: 98-99; Seton-Watson
1945: 196). Görüşmelerden bir netice çıkmaması üzerine, Avrupahların, ama
özellikle İngilizlerin çok hoşuna gidecek, bazı reformları kapsayan Gülhane
Hatt-ı Şerifi 3 Kasım 1839'da ilan edildi. Amaç, Asi Paşa'ya karşı Avrupa'nın
desteğini almak ve kayıpları telafi etmekti (Davison 2003: 122, 173).
Palmerston'un Mısır isyanının ilk safhası sonucunda İngiliz çıkarlarının
tam korunamadığını ve bu durumun değiştirilmesi gerektiğini düşündüğü
yukarıda belirtilmişti. Osmanlı Devleti'ne sakin olma telkinlerinde bulunan
Palmerston sürekli, mümkün olduğunca az patırtıya sebep olacak bir
müdahalenin fırsatını kolluyordu. Durumda değişiklik arayışları için yapılan
görüşmelerde, Rusya'nın Mehmed Ali Paşa'ya dost olmadığını ve ona karşı güç
kullanılmasına onay verebileceğini anladı. Fransa, mecbur bırakılmadıkça
kesinlikle böyle bir onaya yanaşmayacaktı. Pragmatik Palmerston taraf
değiştirdi ve Rusya'ya yanaştı (Temperley 1936: 97). Artık müdahaleye uygun
anın gelmesi kollanacaktı. Fakat Rusya'nın İstanbul'da sahip olduğu avantajdan
asıl vazgeçirileceği meçhuldü. Çünkü o da Mehmed Ali Paşa'ya, İstanbul'daki
üfuzu zarar görmesin diye müdahale edilmesi düşüncesindeydi.
Bu arada Mısır'ın Osmanlı Devleti'ne ödemesi gereken yıllık vergide
ir aksama olunca, zaten fırsat kollayan taraflar bu bahaneyle tekrar savaşa
tuştu. Başlangıçta taraflar baş başaydı. İsyanın ilk aşamasındaki senaryo
ekrarlandı ve Osmanlı ordusu Nizip'te'j yine yeniidi ve Osmanlı donanması da
açarak İskenderiye'ye demirledi. Bunun üzerine, sonraki gelişmelere seyirci
alamayacak beş büyük devlet (İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Prusya),
ir araya gelerek 27-28 Temmuz 1839'da taraflara bir nota gönderdi ve
Bu savaş Fransız basınında coşku ile karşılanmış ve ingiltere ile onun koruduğu Osmanlı Devleti 'ne karşı
ir Fransız zaferi olarak kutlanmıştır ve bu zaferin kazanımlarının genişletilmesi beklenmiştir (Bell 1966:
~ 98).
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kendilerine danışmadan başka bir harekat yapılmaması istendi (Temperley
1936: 108; Anderson 1966: 96).16 Bu aşamada Palmerston'un Rusya'ya olan
güvensizliği, yakınlaşmaya rağmen devam ediyordu. Bu sebepten Ponsonby'a
18 Temmuz 1839'da, Rusya'nın bir bahaneyle Boğaz'a girmesi durumunda,
İngiliz filosunu Çanakkale'den geçirme talimatını verdi (Anderson 1966: 96).
Ruslar zor durumda yakalanmıştı ve Hünkar İskelesi Antlaşması'na dayanarak
yardım edecek halleri de yoktu. Böylece, yapılan görüşmeler sonucunda,
Boğazların statüsünün değişmemesi şartıyla, büyük güçlerle birlikte hareket
edeceği taahhüdünde bulundu. Fransızlar ise, Mehmed Ali Paşa'nın silah
zoruyla Suriye'den
çıkarılmasına kesinlikle muhalif olduğunu bildirdi.
Fransa'nın bu tavrına karşı, 5 Ocak 1840'da İngiltere Fransa'ya, Rusya ile
Mehmed Ali Paşa'nın sadece Mısır ile sınırlandırılması konusunda anlaştıklarını
ve Avusturya ile Prusya'nın da kendilerini desteklediğini söyledi. Bu arada
Fransa'da hükümet değişmiş ve Soult yerine Thiers kabineyi oluşturmuştu.
Fakat uzlaşmaz tavırda bir değişiklik olmadığı gibi, Fransızlar alternatif bir plan
da sunmuyorlardı (Anderson 1966: 98-100). Fransızlar, zorunlu müttefikti.
Olayları kendi istedikleri doğrultuda değiştiremediklerinden,
onlar için
çözümsüzlük, en iyi çözümdü.
15 Temmuz 1840'da dört büyük güç Londra'da, Palmerston'un etkisi
altında, Boğazların kapatılması ve Mehmed Ali Paşa'ya, daha ileriye gitmemesi
karşılığında Mısır ile birlikte Suriye'nin irsi hükümranlığını teklif etme
konusunda anlaştılar (Lowe 1998: 45). Eğer Paşa bu teklife uymazsa, Suriye de
elinden gidecekti. Nitekim Mehmed Ali Paşa bu teklifi kabul etmeyince
çatışmalar tekrar başladı. İngiliz destekli Osmanlı birlikleri ve filosu Mehmed
Ali Paşa'yı dize getirdi. Bu askeri sonuçtan ziyade, Palmerston'un 1840'ta diğer
büyük güçlere karşı kazandığı diplomatik zafer çok önemliydi. 17Şartları, İngiliz
çıkarlarına hizmet edecek aşamaya getirmek için zorlamıştı. İngiliz dışişleri
bakanları arasında, George Canning hariç tutulursa, buna benzer bir zafer
kazanan yoktu. Palmerston bunu başarırken sadece Avrupa'da değil, kendi
ülkesinde de yalnız kalmıştı (Webster II 1951: 595). Palmerston Londra'yı
diplomasinin merkezi yaptığı için başarılı oldu. Ayrıca, Avusturya ve Rusya'yı
kendi tarafına çekmişti. Fransa da onları takip etmek zorunda kaldı. Kurduğu b
yakın ilişki ağı, büyük güçlerin Osmanlı Devleti'nin
bütünlük ve
bağımsızlığının korunması konusunda, birlik olmalarıyla sonuçlandı (Webster i
1951: 622).
Çar i. Nikola, Mehmed Ali Paşa'ya karşı İngiltere ile birlikte hareke
etmek isterken, samimiydi. Çünkü Paşa'nın yenilmesi aynı zamanda Fransa'nı
16 Bütün
büyük güçler ortak nota vermişlerdi,
arasındaydı (Cecil 1927: 151).

17

Palmerston'un

ancak gerçek anlamda uyuşma sadece İngiltere ile Frans

1834-1839 yılları arası izlediği siyasetin taçlandtrılmasıydı

yıllarda barışı korumuş,
(Bailey 2006: 238-239).

savaşı ertelemiş ve Babtali'de

İngiltere'yi

bu mutabakat. Söz konus

birinci devlet konumuna

yükseltmişt:

Lord Palmerston 'un Osmanlı Toprak Bütünlüğünü Koruma Siyaseti

155

mağlubiyeti demekti. Fransızlar ise, Çar'ın nefret ettiği her türlü devrimciliğin
temsilcisiydiler. Bu sebepten ı. Nikola, hazır İngiltere ile yakınlaşma
sağlanmışken, bir taşla iki kuş vurmak amacıyla, Fransa'nın gelecek yıllardaki
"devrim savaşları"na karşı, onlarla ittifak yapmak istiyordu. Aralık 1840'ta bu
niyetini İngilizlere bildirdi. Palmerston da Çar'ın bu samirniyetine aynen
karşılık verdi. Fakat bu iki ülkenin muhtemel bir tehlikeye karşı ittifak
yapmalarına bir engel vardı: İngiliz parlamentosu. Denge tehdit altında olmadığı
sürece Parlamento, ihtimallere dayanan ittifaklara gelenekselolarak,
George
Canning'in "müdahale etmeme" prensibi çerçevesinde, onay vermiyordu. Yani
bağlayıcı ittifakları ancak Parlamento yapabilirdi. Bu gerçek, ittifak teklifinin
sonuçsuz kalmasına neden oldu (Temperley 1936: 251-253).
13 Haziran 1841' de İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Prusya
arasında, Mısır ile Boğazlar konusunda, nihayet resmi mutabakata ulaşıldı. 15
Temmuz 1840 antlaşmasının Boğazlar kısmı aynen korundu. Buna göre
Padişah, zaten geleneksel bir kuralolan,
harp esnasında savaş gemilerinin
Boğazlardan geçmesine izin vermeyeceğini taahhüt ediyordu. Böylece İngiltere,
Boğazlardan geçişi büyük güçlerin kontrolüne alarak 1833 'te Rusya'nın elde
etmiş olduğu nispi üstünlüğü kırmıştı (Anderson 1966: 106). Bu kriz,
Fransa'nın 1830'da Cezayir'i işgal etmesinden sonra, Mısır'ın himayesini de
üstlenmesi ve Rusya'nın da İstanbul'a yerleşerek, İngiltere'ye bunlara karşı
savaşmaktan başka çözüm bırakmayan bir netice ile de sonlanabilirdi. Fakat
Palmerston'un dış politikadaki meziyetleri sebebiyle, sınırlı bir askeri harekatla
ve Rusya'nın da katılımı sağlanarak Avrupa barışı korunmuş oldu (Lowe 1998:
45). Tabii ki, İngiltere'nin öncelikleri ve çıkarları doğrultusunda.
Bu arada i. Nikola, daha önce aldığı ret cevaplarını umursamadan ve
her seferinde yeni bir ümitle, Osmanlı Devleti ile ilgili neredeyse her
problemde,
İngiltere'ye
başvurarak
bir ittifak koparma
arzusundan
vazgeçmiyordu. Nitekim 1844'te aniden Londra'yı ziyaret etmeye karar verdi
ve bu ziyaretinde neredeyse her yetkiliyle görüşerek, onlar üzerinde etkileyici
bir intiba bıraktı. Sonunda Çar, umduğu ittifakı elde edemese de İngilizlerle,
Osmanlı Devleti'nin mümkün olduğunca yaşatılması ve bunun mümkün
olmaması durumunda da, bir araya gelerek ne yapılabileceği konusunda, fikir
alışverişi yapılması konusunda anlaştı. Başbakan Aberdeen, prensip olarak
ibunları kabul etmesine rağmen, Çar'ın Osmanlı Devleti'nin parçalanmak üzere
'oldUğuna dair ana fikrine katılmamıştı (Temperley 1936: 254-256). Başta
almerston olmak üzere, İngilizler kaçınılmaz sonun henüz gelmediğini
'düşünüyorlar, hatta reformlarda başarılı olunursa, çöküşün gündemden dahi
alkacağına inanıyorlardı.
Palmerston
1846' da tekrar
dışişleri
bakanı
olunca
Osmanlı
evleti'ndeki reformları desteklemeye devam etti. Bu arada alışılmışın aksine,
usya ile ilişkileri dostane idi. Fakat 1848'de Rusya'nın desteğinden yine
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şüphelenmeye başladı. Onların her zamanki gibi, Boğazlan ele geçirme hedefi
güttüklerinden ve bunu sağlamak amacıyla Osmanlı Devleti ile gizli bir
anlaşmanın peşinde olduklarından
endişeleniyordu.
Fakat Reşid Paşa
Palmerston'a böyle bir anlaşmanın olmadığına dair teminat verdi (Temperley
1936: 257-258). Bu, Osmanlı Devleti'nde en güvendikleri adamın teminatı
demekti.
Yakın Doğu'da olaylar nispeten yatışmışken, Avrupa kaynamaya
başladı. Anayasal talepler, parlamento reformlan bir anda Avrupa'yı
karıştırmıştı.
1848' de çıkan ayaklanmalar Avrupa 'yı kasıp kavururken
Palmerston, krallara bir anayasa kabul ederek taçlarını kurtarma tavsiyelerinde
bulunuyordu. Bunun tek istisnası Osmanlı Devleti idi. Stratford Canning'e de
söylediği gibi, Osmanlı hükümdarının tebaasıyla hükümranlığını paylaşması söz
konusu dahi olamazdı (Temperley 1936: 258). Ona göre Osmanlı Devleti'nin
anayasal değil, askeri ve mali reformlara ihtiyacı vardı (Bailey 2006: 207).
Çünkü tecrübeyle sabitti ki, parlamento ile muhatap olmak, her zaman kişilerle
muhatap olmaktan daha zordu. İngiltere, Osmanlı Devleti'ndeki menfaatlerini
koruyabilmek için daha kolay yololan
kişilerle muhatap olmaya devam
etmeliydi. Nitekim bu görüş haleflerini de etkiledi ve sonraki gelişmeler,
İngilizlerin
hiçbir
zaman
Osmanlı
Devleti'nde
anayasal
hareketleri
desteklemediğini, en azından başarılı olmasını istemediğini, 18ortaya koydu.
Avrupa'daki
1848 ayaklanmaları sonrasında 1849'da çok sayıda
Polonyalı ve Macar siyasi mülteci Osmanlı Devleti'ne sığınmıştı. Ruslar
Polonyalıların, Avusturya da Macarların iadesini istiyordu. Bu reddedilince 17
Eylül 1849' da bu iki ülke resmi ilişkileri durdurdu kıarını açıkladılar. Bunun
üzerine, özgürlükçü hareketleri zaten destekleyen ve mültecilerin iadesine sıcak
bakmayan İngiltere ile Fransa, donanmalannı Çanakkale açıklarına göndererek
Padişah'a,
gerektiğinde kendilerini çağırabileceğini
bildirdiler. Böylece,
özellikle Palmerston'un desteğiyle bu kriz, çıktığı hızla sona erdi (Anderson
1966: 113).19 Şunu belirtmekte fayda vardır ki, mülteciler meselesinde İngiliz
kamuoyu da, hiç olmadığı kadar tek bir ağızdan, Osmanlı Devletini destekledi
(Temperley 1936: 267). Ayrıca Büyük Devletler bu mülteciler meselesinden
sonra Osmanlı Devleti'ni Rusya'ya karşı daha fazla destekler oldular (Cevdet
Paşa i 1991: 12).

18 Mesela 1908'de II. Meşrutiyet'in
ilanından sonra İngiltere, yeni rejimi desteklediğini resmen açıklamış olsa
bile, gizliden gizliye bu tecrübenin başarılı olmasını istemediği hakkında bk. (Soy 2004: 102-103).
19 Burada, Palmerston'un,
Avusturya ile Rusya'nın mültecilerin iadesinde ısrarının bir savaş isteği anlamına
geleceğine dair açık tehdidinin, söz konusu ülkelerin geri adım atmasına neden olduğu göz ardı edilmemelidir.

bk.

(Schmidt 1924: 315 [Bu makale http://links.jstor.org/sici?sici=0032-3195%281 92406%2939 %3A2%1
3C308%3ABFP%3E2.0.CO%3B2-N
adresinden temin edilmiştir]; Cecil 1927: 180). İngiltere Büyükelçisi'
Canning'in mülteciler meselesindeki olumlu yaklaşımı hakkında ayrıca bk. (Lane-Poole 1999: 113-120).
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Kırım Savaşı
Kırım Savaşı öncesi İngiliz iç siyaseti ve Avrupa kaynamaktaydı.
İngiltere'de iç çekişmeler, Fransa'nın hala bir cumhuriyet mi, yoksa krallık mı
olunacağına karar verilememesi, Avusturya' da 1848 olaylarının yaralarının
sarılamaması ve Rusya'da da, Dostoyevski'yi Sibirya'ya sürgüne gönderecek
kadar sansür ve kültürel baskıların zirve de olduğu bir siyasi atmosfer hakimdi.
Bu durumlar, devletlerin aralarındaki ilişkiyi de etkileyecek boyutta bir
gerginlik oluşturmuştu.
Bu karmaşada, Avrupa'da kartların yeniden dağıtılabilmesi için bir
sebep gerekliydi ve Osmanlı topraklarında yaşanan bir mesele bunun bahanesi
oldu. Kudüs ve Beytüllahim'deki kutsal yerlerin korunması hakkında Ortodoks
ve Katolikler arasında çıkan anlaşmazlık, Rusya ile Fransa arasında sıkıntıya
sebep 01du.20 Osmanlı Devleti, iç işleri olmasına rağmen, bir Fransa'ya, bir
Rusya'ya tavizler vererek gerilimi atlatmaya çalışıyordu. Bu anlaşmazlığın
çıkmasından, savaşın patlak vermesine kadar geçen süre zarfı için, birçok şey
söylenebilir. Fakat şu açıktır ki, kutsal topraklardaki himaye meselesi, Kırım
Savaşı'nın barutu değil, sadece kıvılcımıydı (Seton-Watson 1945: 301-304).
Esas amaç şartları kendi lehlerine çevirecek gelişmeleri zorlamaktı.
Kırım Savaşı arifesinde ve savaş başladığında Palmerston İçişleri
Bakanıydı. Bu sebepten savaş öncesi gelişmelere tam nüfuz ettiği söylenemez.
Fakat savaş, özellikle İngiltere açısından, tamamen onun endişeleri
doğrultusunda yapılmıştır. Bu endişeler ise, Rusların Karadeniz'deki varlığının
mümkünse sonlandırılması ve böylece Boğazlardaki tehdidinin ortadan
kaldırılması idi.
Palmerston'un Osmanlı toprak bütünlüğü siyasetinin temel hedefi
Rusya olduğu ve Kırım Savaşı da Osmanlı çıkarlarından ziyade Rusya'yı
durdurmak amacıyla yapıldığı için, burada Rusya'nın Osmanlı siyaseti hakkında
bir not düşmek gerekir. 1829'dan sonra Çar i. Nikola, Osmanlı Devleti'ni
parçalayıp, büyük güçler arasında tehlikeli bir mücadeleye neden olmaktansa,
onu yavaş yavaş ölüme terk edip bu arada nüfuzunu artırma yolunu tercih
etmişti. Edirne (1829) ve Hünkar İskelesi (1833) Antlaşmaları bu hedefi
güdüyordu. Bu sırada Rusya ile Avusturya arasındaki Münchengratz (1833)
Antlaşması ile bu ülkeler mümkün olduğu kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü
korumaya, ancak bunun sağlanamaması durumunda da birlikte hareket etmeye
karar vermişlerdi. Çar bu hedefi doğrultusunda İngiltere'yi de kazanmak
istiyordu. Yukarıda da bahsedildiği gibi, 1844'te doğru zamanın geldiğini
düşündü. Haziran 1844'te Londra'yı ziyaretinde Başbakan Peel (1841-1846) ve
Rusya'nın, Osmanlı OrtodoksIarı üzerinde 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'na istinaden bir hak elde
etmediği, bunun Rusların antlaşma metnini Fransızcaya çevirip Avrupa kamuoyuna sunarken bir hile yaparak
oldu-bitti ile böyle bir intiba oluşturdukları hakkında bk. (Davison 2003: 61-98).
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Dışişleri Bakanı Aberdeen (1841-1846) ile görüşmesinde Avusturya ile
anlaşılan şartların aynısında mutabık kalındı (Seton-Watson 1945: 304).
Osmanlı Devleti'ni yıkmak için bir şey yapmayacaklardı. Ama düştüğünde de,
cesedin başına birlikte oturacaklardı.
Avusturya ve İngiltere ile anlaşmış olan i. Nikola, şahsi dostu olarak
gördüğü Lord Aberdeen başbakan (1852-1855) olunca, artık Osmanlı Devleti'ni
paylaşma zamanının geldiğini düşündü. Rusya'daki İngiliz Büyükelçisi Sir
Hamilton Seymour ile 9 Ocak 1853 'teki görüşmesinde, kollarında bir "ölen ayı"
olduğunu ve gerekli tedbirler alınmazsa, büyük bir fırsatın kaçırılmış
olacağından bahsetti (Temperley 1936: 272; Seton-Watson 1945: 305; Cevdet
Paşa II 1991: 99-100).21 Çar'ın bu teklifini Dışişleri Bakanı Lord John Russel
(1852-1855) cevapladı ve böyle bir teşebbüsün Padişah'a sadakatsizlik
olacağını düşündüğünü söyledi, ayrıca Avrupa'da ciddi karışıklığa meydan
vereceğini ileri sürerek bu yaklaşımı reddetti. Bununla beraber, İstanbul
üzerindeki bütün iddialarından vazgeçmeye ve Rusya'ya haber vermeden
herhangi bir düzenlemeye gitmeyeceklerini taahhüt etmeye hazır olduklarını
ifade etti. Çar bunun üzerine derhal, amacının paylaşma teklif etmek değil, iki
ülkenin Yakın Doğu'daki çıkarları ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak
olduğunu söyledi. Bu gelişme de gösteriyordu ki iki ülke arasında hareket
noktasında farklılık vardı. Rusya, Osmanlı Devleti'nin yıkılmak üzere olduğunu
düşünüyordu. İngiltere ise, hala reformların başarılı olacağına dair kanaatini
koruyordu (Seton-Watson 1945: 306-307).22
Kutsal yerler meselesi Avrupa' da gerginliği tırmandırırken, çözüm için
görüşme trafiği, sonuç üretmese de, yoğunlaşmıştı. Osmanlı Devleti'ne
görüşmeye gelenlerden biri de Rus Menşikov'du. Meseleye bir çözüm üretmek
için İstanbul'a gelmesine rağmen kibirli, aşağılayıcı ve uzlaşmaz tutumu
neredeyse Osmanlı Devleti'ni savaşa girmeye zorluyor ve peş peşe kabul
edilmesi imkansız notalar veriyordu. 4 Mayıs 1853 'te, İngiltere'nin
arabuluculuğuyla
orta yolu bulan bir protokol imzalanmasına rağmen."
Rusların niyetlerinin kutsal topraklar meselesini çözmek olmadığı açıktı.
Stratford Canning, protokolün imzalanmasının bir faydası olmadığını gördükten
sonra üç gün bekledi ve Rus tarafında olumlu bir gelişme görmeyince
Padişah'a, acil durumda Akdeniz'deki filoya hazır olma talimatı verme
yetkisine sahip olduğunu bildirdi. Bundan alınan cesaretle Rusların verdiği nota
reddedildi. Bunun üzerine Ruslar 7 Temmuzda Prut'u geçti. Bu arada zaten

Adı geçen eserlerde, Temperley, i. Nikola'nın Osmanlı Devleti 'ni "ölen ayı" olarak tavsif ettiğini
yazmasına rağmen, Seton-Watson ile Cevdet Paşa'da bu ibare "hasta adam" şeklinde geçmektedir.
22 Seymour ile Çar'ın görüşmesi ve buna Russel'ın olumsuz yaklaşımı hakkında ayrıca bk. (Anderson
1966:

21

118-119).
Kutsal yerlerle ilgili meselenin çözülmesinde
(Lane-Poole 1999: 134).
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Fransız ve İngiliz fılolarına
Watson 1945: 308-311).
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(Setorı-

Burada
savaşın
gelişimine
değinilmeyecektir.
Ancak
savaşın
çıkmasında iki ihmalden bahsedilmektedir. Başbakan Lord Aberdeen, savaş
çıkması durumunda İngiltere'nin savaşan taraf olmayacağı hakkında, kabine
arkadaşlarını Osmanlı Devleti'ni uyarmaları konusunda ikna etmede yeterince
etkili olamamıştır. İçişleri Bakanı Lord Palmerston (1852-1855) ile Lord John
Russel da Çar'ı, savaş çıkması durumunda Osmanlı Devleti'nin yanında yer
alacakları uyarısında, yeterince güçlü olamamışlardır (Seton- Watson 1945:
313). Fakat ne denilirse denilsin, Rusların Osmanlı tebaası OrtodoksIarın
himayesini talep etmesi İngilizler tarafından kesinlikle kabul edilebilir
bulunmamıştı. Çünkü bu açıkça Osmanlı Devleti 'nin iç işlerine müdahaleyi
kolaylaştıracaktı. Böyle bir müdahale ise, İngilizlere göre, Osmanlı bağımsızlığı
için Hünkar İskelesi Antlaşması'nın, zamanında arz ettiği tehlikeden daha
vahim bir durumdu (Anderson 1966: 122)?4 Nitekim Rusya'nın amacı hakkında
iyi niyete sahip olan Aberdeen'in hayalden uyanmasına da, Rus Dışişleri Bakanı
Nesselrode'un
1 Ağustos 1853'te Osmanlı Ortodokslarıyla ilgili yaptığı
açıklama neden oldu. Buna göre Nesselrode, Osmanlı Devleti'nin, Rusya'nın
dindaşları, yani Ortodokslar hakkındaki kaygısını dikkate almak zorunda
olduğunu ileri sürüyordu (Lowe 1998: 55). Ne olursa olsun, bu bir ülkenin
başka bir ülke tebaası hakkında müdahale hakkının tanınma arzusuydu ki, hiçbir
hukuka uymadığı gibi, düpedüz iç işlerine müdahaleydi.
Bu gelişmeler olduğu sırada İngiltere'deki hava şöyleydi: Palmerston ve
Russel, Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin Avrupa topraklarında gizli emelleri
olduğundan da endişeliydiler. Ruslar ilk bahanede Memleketeyn'e girmişlerdi
zaten. Aberdeen ve Clarendon ise, Çar'ın iyi niyetli olduğuna inanıyorlar ve
bunun ötesinde Osmanlıların Balkanlardaki Hristiyanlara muamelesinden
şikayetçiydiler (Lowe 1998: 53). Nitekim Aberdeen, tam savaşın arifesinde
Osmanlı Devleti hakkında şu yorumu yapıyordu:
"Tehlikenin yaklaştığı bu dönemde, Babtali'ye verdiğimiz bu
çabuk ve etkili teminatlar büyük bir ihtimalle savaşa sebep olacaktır. Bu
barbarlar bizden nefret ederler ve Hristiyan dünyasının diğer güçleriyle
bizi karşı karşıya getirmek için bu fırsatı kullanmaktan memnun
olacaklardır. Belki onlara moral destek vermemiz ve mevcudiyetlerini
sağlamak için çaba göstermemiz gerekebilir, fakat Türkler için silaha
sarılmanın bizim için en büyük zarar olacağını da görmemiz gerekir."
(Seton- Watson 1945: 313)
Russel ise, Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni açıkça yıkmak amacında
olduğunu ileri sürerek, Palmerston ile birlikte buna karşı konulması amacıyla,
24
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Rus himayesine girme ihtimali hakkında bk. (Lowe 1998: 54).
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Fransa ve Avusturya ile Rusya'ya karşı ittifak yapılması gerektiğini
savunuyordu (Seton- Watson 1945: 314). Bu meselede bir adım daha ileride olan
ise Stratford Canning idi. Sultan i. Abdülmecid barış yanlısı olmasına rağmen,
müfrit Rus düşmanı büyükelçi, Rus tehdidinin sona erdirilmesinin ya şimdi ya
da hiçbir zaman olmayacağını düşündüğünden, Padişah'ı savaşa kışkırtmıştı
«Seton-Watson 1945: 317).
İngiltere'de
savaş karşıtları ve taraftarları arasında amansız bir
mücadele verilirken, içeride oy verme hakkıyla ilgili parlamento reformları
yüzünden Palmerston 15 Aralık 1853'te istifa ederek, hükümete büyük bir darbe
vurdu. İstifa öncesinde, savaş çığlıkları atıp, oy hakkının genişletilmesine engel
olduğuna dair ithamlara da maruz kalmıştı. Halbuki Palmerston, Aberdeen'e
karşı sürekli Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya karşı savunulması gerektiğinde ısrar
etmiştir. Ona göre mümkünse bu müzakerelerle olmalıydı, eğer bir netice
alınamıyorsa silaha başvurulmalıydı. Türk fanatizmiyle ilgili anlatılanlar bir
masaldan ibaretti ve ne Yunanlar ne de Sırplar bağımsız bir devlet oluşturmak
için yeterli kapasiteye sahiptiler. Bu bağlamda Osmanlı Devleti'nin az veya çok
yeniden inşası, yani sınırlarının yeniden belirlenmesi, esasen Rusya'ya tabi
olması anlamına gelecekti. (Seton-Watson 1945: 320).
Rusya'nın sınırı ihlal etmesi sonucunda, Osmanlı Devleti ile savaş fiilen
başlamış olsa bile, büyük güçler Rusya'yı durdurmak amacıyla, aralarında
görüşüyorlar
ve notalar yayımlıyorlardı.
Ancak bunların hiçbir etkisi
olmuyordu. Aslında hiç kimse savaş taraftarı değildi, ama bunu zorluyorlardı.
Herkes diplomatik üstünlük kazanmak amacıyla, ordu ve donanmalarını ileri
sürüyordu. Bu ise, geri dönülmez noktaya doğru bir adım daha atılması
anlamına geliyordu gerçekte (Anderson 1966: 125). Dönüm noktası 30 Kasımda
Rusların Sinop'u basması oldu. Bu saldırı İngilizler tarafından kendilerine karşı
bir meydan okuma olarak değerlendirildi. Çünkü İngiliz ve Fransız filosu
İstanbul' da iken cüret edilmişti buna (Lane-Poole 1999: 161-162). Zaten Rus
aleyhtarı olan İngiliz kamuoyunda bu saldırı çok haince bulunmuş ve nitekim 4
Ocak 1854'te İngiliz ve Fransız filoları Karadeniz'e girmişlerdir. 12 Mart
1854 'te ise, İngiltere ile Fransa Osmanlı topraklarını korumak üzere bir
savunma antlaşması yaptılar. 28 Martta da resmen Rusya'ya savaş ilan ettiler
(Anderson 1966: 130_131).25
Temmuz 1854 'te savaşın sona erdirilmesi için büyük güçlerin üzerinde
müzakere ettikleri dört nokta vardı. Bunlar, Rusya'nın,
Sırbistan ve
Memleketeyn üzerindeki haklarından vazgeçmesi; Tuna'da serbest denizcilik
hakkının tanınması; Avrupa'daki
güç dengesi yararına 1841 Boğazlar
Sözleşmesi'nin gözden geçirilmesi ve Rusların Osmanlı Ortodoks tebaası
üzerinde hak iddia etmekten vazgeçmesi konuları idi. İngilizlerin ise, tek bir

25

Sinop baskınının dönüm noktası olduğu hakkkında ayrıca bk. (Taylor 1971: 58; Lowe

ı998:

56).
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amacı vardı; Karadeniz'deki
Rus üstünlüğünü tamamen sona erdirmek
(Anderson 1966: 134-135). Fakat bu amaçların hiçbirine ulaşılamadı. Öyle
görünüyordu ki sorunu kalem değil, kılıç çözecekti. Savaşa devam edildi.
Savaş devam ederken, 2 Mart 1855'te Çar i. Nikola öldü ve onun yerine
tahta daha ılımlı olan II. Aleksandr (1855-1881) geçti. Bu durum savaşı sona
erdirmek için müzakerelerin de hızlanmasına yol açtı. Nisan 1855 boyunca
yapılan görüşmelerde Boğazların statüsü ve Karadeniz'de bulundurulacak fılo
konusunda bir anlaşma sağlanamayınca, müzakereler neticesiz kaldı. Bu arada
Şubat 1855'te Palmerston başbakan olmuştu. Parlamentoda Rusya ile anlaşma
yapılmasına dair görüşler belirtilince Başbakan, 4 Haziran 1855 'te şu
konuşmayı yaptı:
"Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni paylaşma niyeti öğlen güneşi gibi
açıktır. Biz bunu engellemek için çarpışıyoruz. Savaşın amacı budur. ...
Eğer Ruslar Baltık'tan
Akdeniz'e
kadar bütün cesametleriyle
yerleşirlerse, İngiliz çıkarları ve ticareti bundan zarar görür." (SetonWatson 1945: 340)
Görünürde Osmanlı Devleti için savaşılıyordu,
İngiltere'nin menfaatlerinin savunulmasıydı.

ancak esas hedef

Artık savaşı sona erdirecek görüşmelerin yapılmaya başlandığında
Palmerston, Karadeniz'de
verilecek herhangi bir tavize karşı tamamen
hoşgörüsüzdü. Hedefe ulaşılmalıydı. Bu savaşa, Padişah ve Müslüman tebaasını
korumak için değil, Rusları Osmanlı Devleti'nden uzak tutmak için girdiklerini
vurguluyordu (Seton-Watson 1945: 346). Bu kadar kesin konuşabilmesinin
nedeni İngiliz kamuoyunun
arkasında olmasıydı. Yoksa Karadeniz'in
tarafsızlaştırılmasından ne Fransa ne Avusturya ne de Rusya memnun olurdu
(Temperley 1936: 10).26Barış için belirleyici adım 14 Kasım 1855'te Fransa ile
Avusturya'nın barış şartlarında anlaşarak bunu Rusya'ya bir ültimatom şeklinde
bildirilmesinin kararlaştırılmasıyla atıldı. Şartlar üzerinde 5 Aralıkta İngilizFransız mutabakatı da sağlandı. Karadeniz'de
hiç kimsenin donanma
bulundurmayacağı belirtilirken ve Osmanlı tebaası Hristiyanlar hakkında yeni
düzenlemeler yapılırken, Osmanlı Devleti'ne hiç danışılmamıştı (Anderson
1966: 139-140). Mesela Karadeniz'de donanma bulundurmama Osmanlı
Devleti'nin lehine değildi. Çünkü bu dönemde Karadeniz'deki
Osmanlı
donanması, Rus donanmasına kıyasla, daha güçlüydü (Temperley 1932: 525).27
Barış antlaşmasının hazırlıkları yapılırken 18 Şubat 1856'da Osmanlı
Devleti'nde
Islahat Fermanı ilan edildi. Bundaki amaç, zaten savaş
26(Bu makale http://links.jstor.org/sici?sici=14746913%281938%296%3AI%3CI%3ABSDFCT%3E2.0.CO%
3B2-0 adresinden temin edilmiştir.)
27 (Bu makale http://links.jstor.org/sci?sci=0022-2801%28ı932
ı 2%294%3A4%3CS23%3A DOPO
CO%3B2-Z adresinden temin edilmiştir.)
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sebeplerinden biri olan ve Avrupa devletleri nezdinde sürekli bir sorun olarak
masaya konulan gayrimüslimlerin
hakları meselesine, vatandaşların eşit
olduğunu bildirerek çözüm getirmek ve böylece Avrupa kamuoyunun desteğini
almaktı. Fakat ne Müslümanlar ne de gayrimüslimler bundan memnun kaldı.
Stratford Canning'in öteden beri Hristiyan tebaayı kazanıp İngiltere lehine
kullanma niyeti bilinmekteydi. Bu fermanın ilanına da ön ayak olmuştu." Bütün
bunların etkisiyle, Müslüman tebaa arasında İngilizlere gösterilen yakınlıkta
belirgin azalma görüldü (Cevdet Paşa i 1991: 68-70).
Nihayet taraflar savaşa son vermek ve uzlaşmak için Paris 'te bir araya
geldiler. Palmerston, savaşı sonuçlandırmak için planlanan Paris Konferansı'nı
tamamen Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını koruma
siyaseti çerçevesinde şekillendirdi (Temperley 1938: 212). Amacı Osmanlı
bütünlüğünün garantisini Rusya'nın uhdesinden çıkararak bütün büyük güçlerin
teminatı altına almaktı (Temperley 1932: 523). Konferans 25 Şubat 1856'da
açıldı ve bir aydan fazla sürerek 30 Mart 1856'da Paris Antlaşması'nın
imzalanmasıyla sonuçlandı. Temel meseleler Osmanlı Devleti'nin bütünlüğü,
Osmanlı'da yapılacak reformlar, Boğazlar, Karadeniz'deki askeri durum ile
Memleketeyn'in statüsü idi. Görüşmelerde İngiltere'nin esas hedefi, Rusya'yı
stratejik olarak her açıdan zayıflatmaktı. Hatta Kafkaslarda Rusya'ya karşı bir
tampon devlet kurma düşüncesi dahi vardı ki, destek bulamadığı için hayata
geçirilemedi (Anderson 1966: 141).29 Burada antlaşma şartlarının ayrıntısına
girilmeyecektir. Ancak Avrupa açısından net sonucu şudur: Rusya'nın
İstanbul'a ilerleyişi durdurularak kontrol altına alınmış ve Osmanlı Devleti'ne,
bugünden bakılarak, reformlarını sükünet altında yürütebilmesi için yirmi yıllık
bir süre kazandırılmıştır (Seton-Watson 1945: 352).30 Palmerston'un, yukarıda
bahsedilen, Osmanlı Devleti'ne barış içinde bir on yıl yaşatılmasına dair sözleri
hatırlanacaktır. Osmanlı Devleti'nin 1876 darbesine kadar başardıkları, daha
ayrıntılı bir incelemeye muhtaç olmakla birlikte, ortadadır. En azından güçlü ve
iyi teçhiz edilmiş bir donanma ve ordu kurulduğu bilinir. Mesela 1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşı'na girildiğinde Osmanlı ordusunun daha iyi donatıldığı
ortak kanaattir. Fakat 1876'da Abdü1aziz'in tahttan indirilerek, hala tartışma
konusu olan ölümü ve onu tahttan indiren kliğin uzantılarının devleti Rusya ile
savaşa sokması ile bu dönemde yaşanan travmanın II. Abdülhamid'e etkisi, bu
yirmi yılda kazanılanlara önemli bir darbe vurmuştur.

Bu fermanda, Stratford Canning'in kaleminin izlerini her satırda görmek mümkündür (Lane-Poole 1999:
194).
29 Kafkasların
Rusya'dan kopanlarak hiç olmazsa bağımsız olmasını İngiltere kadar Osmanlı Devleti de
arzuluyordu (Cevdet Paşa i i99 i: 90). Ali Paşa 'nın Paris Konferansı 'nda buna uymayan yaklaşımı için bk.
(Cevdet Paşa i 1991: 100-101).
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Antlaşma, Osmanlı-Rus

ilişkilerindeki sorunu üç yönlü olarak 'çözdü':

Hristiyanlarla ilgili reform yapacaklarına
bağımsızlaştırıldı (Taylor i97 i: 84-85).

söz verdiler; Karadeniz tarafsızlaştırıldı

Osmanlılar gönüllü olarak
ve Memleketeyn

Rusya'dan
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Bu antlaşma sonucunda İngiltere'nin
fiili bir toprak kazanımı
olmamıştı. Zaten Palmerston'a göre savaşın amacı da bu değildi. Ona göre
İngiltere'nin hedefı, Osmanlı Devleti'ni "dış baskılardan" kurtarmak ve
"gelecekteki saldırılara karşı tampon" oluşturmaktı. Yoksa İngiltere için
tazminat ve toprak elde etmek değildi (Seton-Watson 1945: 355). Bu
düzenlemeler zaten İngiliz çıkarlarına hizmet edecekti. Nitekim Paris
Antlaşması'nın haricinde, 14 Nisanda İngiltere, Fransa ve Avusturya arasında
bir gizli antlaşma daha imzalanmış ve o dönmede kamuoyuna açıklanmamıştır.
Buna göre taraflar, Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü temin ve teyit edecek ve
Rusya, Osmanlı Devleti'ne karşı savaş sebebi sayılacak saldırılardan uzak
tutulacaktı (Seton-Watson 1945: 356; Anderson 1966: 144).31 Palmerston, bir
kanaviçe gibi sabırla işlediği siyasetini nihayet Avrupa'ya kabul ettirmişti.
Kırım Savaşı Avrupa için daha kesin neticeler doğurmuştur. 1856'dan
1945' e kadar Rusya, Avrupa meselelerinde daha az etkili oldu. Avrupalı
liderler, Vistül Nehri 'nin batısına kadar olan bölümde diledikleri gibi at
koşturdular. Bu döneme kadar Rusya, Avrupa'nın tiranı olarak kabul ediliyordu
ve bu savaş tirandan kurtuluş savaşıydı." Bu kurtuluş savaşı, Avrupa'yı önce
III. Napolyon'un, daha sonra da Bismarck'ın kucağına bırakacak gelişmeleri
doğurdu (Taylor 1971: 82). Palmerston'un
Alman meselesini de tam
değerlendiremediği açıktır. Alman birliğini mümkün görmeyen Palmerston,
onlarla dinamik bir ilişki kurma konusunda isteksiz davranmıştı (Lowe 1998:
60). Bunun sonucunda Bismarck'ın Rusya'ya dayanarak kurduğu yeni Avrupa
sisteminde İngiltere'ye çok az manevra alanı kaldı. Ayrıca Kırım Savaşı'nda
demiryollarının asker sevkiyatındaki öneminin tecrübe edilmesiyle, güçlü
donanmasının
yardımıyla
siyasetini
icra eden İngiltere'nin,
Avrupa
meselelerinde, eli daha da zayıfladı (Lowe 1998: 85).

Kırım Savaşı Sonrasındaki

Gelişmeler

Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Paris Antlaşmasıyla büyük
güçlerin garantisi altına alınmış ve Rus tehdidinden kurtarılmış olsa bile,
almerston bu defa da Fransa İmparatoru III. Napolyon'a karşı Osmanlıları
[savunma durumunda kalmıştır. Her ne kadar söz konusu antlaşmada Osmanlı
ütünlüğünün güvence altına alınmasına katılmayı taahhüt etmiş olsa da
mparator, Osmanlı Devleti'nin kurtarılmaktan uzak olduğunu söylemekten
Palmerston'un böyle bir gizli antlaşma imzalamak istemesindeki sebep, Fransa'nın aslında Rusya'ya karşı
ir yaptırım taraftarı olmadığını ve Rusya ile gizli ilişkileri olduğunu bilmesiydi (Temperley i938: iO).
2 Bu konuda Stratford Canning savaş sırasında şöyle diyordu:
"Biz, milyonların çıkarına, duygularına,
inançlarına karşı yürüyen bir ıiranlığı dize getirmek ôdevini üzerimize aldık. Bu tiranın arzusunu, iradesini
'izginlemeliyiz. Geçici bir yatıştırma siyasetiyle yetinemeyiz. Hareketlerine sıçrama tahtası hizmeti gören
tynaklara darbe indirip, saldırı niyetlerini toptan felce uğratmalıyız. (...) Kısacası, amaçlarımız, Türkiye'nin
ağımsızlığını, egemenliğini korumak, sağlam diplomatik v maddi garantiler alınmasını sağlayacak bir hal
ekli bulunması diye özetlenebilir. "(Lane-Poole 1999: i68- i69).
i
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çekinmiyor, Balkan milliyetçilerini destekliyor, Müslüman ve Dürzilerin tehdidi
altında gördüğü Suriye Hristiyanlarına yardım etmekten geri durrnuyor, hatta
Kuzey Afrika'daki Osmanlı vilayetlerinin Fransa ve İngiltere tarafından ele
geçirilmesinin ilk adımı olarak bunların İstanbul ile temasının kesilmesi
arzusunu açıkça dile getiriyordu." Fakat bu dönemde Palmerston için Osmanlı
Devleti'nin ayakta kalması, İngiltere'nin Rusya ve Fransa'ya karşı durabilmesi
için elzem olduğundan, bu planların hiçbirine geçit verilmedi (Steele 1991:
276). Palmerston 1860'larda Fransa'yı Suriye'den uzak tutmak için de elinden
gelen gayreti gösterdi. Marüniler ile Dürziler arasında çıkan çatışmada
Fransızları suçlayarak, Fransa'nın desteklediği Marünilere karşı Dürzilerirı
arkasında durdu (Steele 1991: 285). Yine bu dönemde Süveyş Kanalı'nın
açılması projesi Fransızlar tarafından gündeme getirilince Napolyon'un Mısır'a
çıkışının hatıraları ve Mehmed Ali Paşa isyanında Fransa'nın rolünün hala
zihninde canlı olması sebebiyle, Palmerston'un kabuslan başladı." Çünkü böyle
bir kanalın ikinci "Boğaz" olacağından endişe ediyordu (Kütükoğlu i ı974: 76).
Fakat gerek Fransızların gerekse Hidiv Said Paşa'nın İngiltere'yi rahatlatacak
teminatları, onun endişelerini giderrnese de, yatıştırdı (Steele 1991: 287).35
İngilizler, ancak Palmerston'un ölümünden sonra, önce Süveyş Kanalı'ndan
ciddi oranda hisse edinerek sonra da 1882' de Mısır' ı işgal ederek bu Fransız
tehlikesini bertaraf edebildiler.
Rusya da, yenilgisinin izin verdiği ölçüde, Osmanlı Devleti 'ndeki
idealleri doğrultusunda faaliyetlerine devam etti. Rus ajanları her isyana destek
vererek Osmanlı otoritesini zayıflatmaya çalıştılar. Mesela Sırplarda bulunan
Rus silahları, Rusya'nın iradesinin dışında oraya ulaşması mümkün değildi.
Fakat Palmerston, Rusya ciddi iç problemlerle uğraştığından bunları ciddiye
almadı (Steele 1991: 281). Bismarck'ın Alman birliğini sağladığı bir dizi
savaşın Avrupa'da meydana getirdiği boşluktan faydalanan Rusya, ancak
1871' de Paris Antlaşması 'nın boynuna geçirdiği zincirlerden kurtulabildi. Artık
aktörlerin rolleri değişmişti. Kartların yeniden dağıtılması gerekiyordu. 18561914 yılları arasında Avrupa' daki nispi barış dönemi aslında, tarihin gördüğü en
büyük iki savaşa yığınak yapıyordu.

Sonuç
Avrupa' nın her alanda yaptığı baş döndürücü hızlı hamlelere yeterince
karşılık veremeyen Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda artık sömürgeleştirilecek
III. Napolyon'un
Osmanlı Devleti'nin aleyhindeki bu tür faaliyetlere giriştiği hakkında ayrıca bk.
(Temperley 1938: 2 i3).
34 Said Paşa'nın
Fransız Lesseps'e Süveyş Kanalı'nın açılması imtiyazını verdiği dönemde İngiliz gemileri
33

tehdit amacıyla İskenderiye önlerine kadar gelmişlerdi (Cevdet Paşa 1991: 80).
Bu arada Osmanlı Devleti hem İngilizleri hem de Fransızları kırmayacak bir siyaset gütmeye çalışıyordu
(Cevdet Paşa i i99 i: 40).
35
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yerlerin de kalmamasıyla, münbit ve zengin topraklarıyla emperyalizmin hedefi
olmuştu. Fakat güçler bir türlü pastanın paylaşımında anlaşamıyorlar, bu da
onları birbirine karşı oynayan Osmanlının işini kolaylaştırıyordu. Osmanlı
Devleti, dönemin "üzerinde güneş batmayan imparatorluğu" İngiltere'nin
sömürgelerinin adeta ortasındaydı, köprü vazifesi görüyordu. Bu durum
Osmanlı topraklarının önemini bir kat daha artırmıştı.
İngiltere'nin Hindistan bağlantısı güçlendikçe ve Doğu Akdeniz'deki
ticareti geliştikçe Osmanlı topraklarının güvenliği İngilizleri daha da ilgilendirir
hale geldi. Bütün gelişmeler ve büyük güçler arasındaki rekabet gösteriyordu ki,
bu topraklar Osmanlı Devleti'nin elinde kalmalıydı. Bu toprakları ele geçiren
hiç kimse İngilizlere Osmanlı Devleti kadar cömert davranmayacaktı. Öyleyse
Osmanlılar yaşamaya devam etmeliydiler ve İngiltere de bunun için elinden
geleni yapmalıydı. Bu prensip çerçevesinde İngiltere'nin rakibinin kim olduğu
önemli değildi. Mühim olan bu siyasetin savunulmasıydı. 19. yüzyılın başında
ilk tehdit Fransızlardan geldi. 1798'de Napolyon'un Mısır'a çıkması, Hindistan
yolunu tehdit ettiğinden, İngiltere'yi teyakkuza geçirdi ve donanmasının
yardımıyla tehdit bertaraf edildi.
Palmerston'un İngiliz siyasetinde, aralıklarla ve çeşitli görevlerde, söz
sahibi olduğu dönemde (1830-1865) Fransa potansiyel tehlikeydi, ama fiili
tehdit Rusya'dan geldi. Mısır valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyan edip İstanbul'u
tehdit edecek boyutta Anadolu'da ilerlemesi, Osmanlı Devleti'ni çaresiz bıraktı.
Bu isyanın ilk döneminde (1831-1833) Belçika ve Portekiz meseleleriyle
meşgulolan
Palmerston gerekli desteği gönderemedi. Otorite boşluk kabul
etmez düsturunca, Osmanlı Devleti 'nin yardımına Rusya geldi ve Hünkar
İskelesi Antlaşmasıyla Boğazlarda nüfuzunu artırdı. Bu gelişme İngiltere'de bir
travma etkisi yaptı ve Rus düşmanlığını, özellikle kamuoyunda kemikleştirdi.
Artık Palmerston'un
bir hedefi daha vardı: Rusları Boğazdan
uzaklaştırmak. Bu arada Osmanlı reformlarını destekleyerek devletin direncini
artırabilmesi için de gayret sarf ediyordu. Niyeti statükoyu değiştirmek olmakla
birlikte, Osmanlı Devleti'nin savaştan uzak kalmasına da özen gösteriyordu.
Fakat II. Mahmud'un, valisine karşı yenilgiyi hazmetmesi çok zordu. Aslında
Padişah da, vali de durumdan memnun olmadığından, nihai çözüm için fırsat
kollanıyordu. 1839'da savaş tekrar patlak verince, bu defa Palmerston seyirci
kalmadı. Büyük güçleri ikna ederek veya mecbur bırakarak, 1840 ve 1841' de
Londra'daki görüşmeler sonucunda, Rusları Boğaz'dan çıkardı ve burayı
uluslararası garanti altına aldırdı.
Bütün engellere rağmen Rusya kabına sığmıyordu. Sürekli, kendisini
durdurabilecek güç olarak gördüğü İngiltere ile anlaşıp cazip Osmanlı mirasına
konmanın peşindeydi. Fakat kendisine İngiltere'de yüz veren olmadı. 1853'te,
Kudüs 'teki kutsal yerlerin himayesi hakkında Fransa ile Rusya arasında
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problem çıkınca, Avrupa'da tansiyon yine yükseldi. Bir süre sonra Rusya'nın
amacının kutsal yerlerdeki sorunu halletmek olmadığı anlaşıldı. Bu defa
Palmerston dışişlerinde yetkili değildi. Ancak tamamen onun da hemfikir
olduğu bir savaş verildi Rusya'ya karşı: Kırım Savaşı. Bu savaş sonucunda
Ruslar Boğaz'dan atılmakla kalmamış, Karadeniz'de de tamamen etkisiz
bırakılmıştı. Görünüşte Osmanlı Devleti kurtarılmıştı, fakat gerçekte kurtulan
Hindistan yolu ve İngiliz ticari menfaatleriydi.
Palmerston başbakan iken öldü. Öldüğü ana kadar Osmanlı toprak
bütünlüğü ve bağımsızlığı prensibinden asla taviz vermedi. Bu siyasetin her
anlamda İngiliz çıkarlarına hizmet ettiğine adeta iman ediyordu. Ülkesinde çok
eleştireni vardı, zaman zaman tek başına da kalmıştı. Ancak seleflerinin
belirlediği politikayı, vazgeçilmez kılarak haleflerine devretti. Onun dış politika
prensipleri ancak 1878'de sarsılabildi. Osmanlı Devleti'nin 93 Harbi'nde
Ruslara karşı uğradığı hezimet, İngiltere' de yıllardır "yanlış ata oynandığı"
eleştirilerini ayyuka çıkardı. Fakat 19. yüzyılın son döneminin İngiliz
politikacıları, Osmanlı toprak bütünlüğü siyasetinden vazgeçmenin, daha önce
defalarca dikkat çekilmesine rağmen, Avrupa'yı bir paylaşım savaşına
götüreceğini ve bunun sonuçlarını idrak etmekten aciz kaldılar.
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ÇOCUKTA DİL GELİşİM SÜREcİ

Fahri TEMİZYÜREK

Özet
çocuğun dil gelişim süreci, psiko-motor gelişim süreciyle
paralellik arz eder. Çocuktaki fiziki gelişim onun zihin ve dil
gelişiminin temelini oluşturur. Eğitimde çocuğun dil gelişim
aşamalarma göre hareket etmek onun dil gelişimini sağlıklı bir şekilde
etkilemektedir. Çocukların dil gelişimi ile ilgili pek çok veri
bulunmasma
rağmen bakış açılarından
kaynaklanan
birtakım
farklılıklara rastlanmaktadır. Çünkü çocuğun dil gelişimi başta tıp
bilimi olmak üzere sosyal psikoloji veya dil bilim açılarından ele
alınmaktadır.

Anahtar

kelimeler:

Çocuk, çocuk gelişimi, dil eğitimi, dil

bilim.

The Duration

of Child's Language

Improvement

Abstract
The duration of child's language improvement is directly
related to the duration of his psycho-motor development. The physical
development of child is based on his mental development as well as
his language improvement. In education, building teaching points
according to a child's language improvement affects his language
improvement positively. Although there are many case studies related
to the child language improvement, some differences in evaluations
are encountered depending on the researchers' different points of
views. The reason for this diversity lies in the fact that child's
language improvement is not only studied with the methods of the
medical science but also with the methods of the social psychology
and linguistics as welL.

Key words:
Iinguistics.

Child, child development,

language education,
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Giriş
çocuğun beden, zihin, dil ve psikolojik gelişimi bir bütünün parçalar
gibi birbirini tamamlayan aynı zamanda destekleyen özelliklere sahiptir. B
unsurlardan herhangi birinde ortaya çıkacak olumsuz bir gelişme bütü
bünyeyi etkiler.
Bireyin yaşamını ana çizgileriyle ele aldığımızda bebeklik, çocukluk,
gençlik, yaşlılık gibi dönemlere ayırmamız mümkündür. Psikolojik temellere
göre her dönemin farklı ihtiyaçları vardır. Bireyin doğduğu andan iki yaşına
kadar geçirdiği süreyi bebeklik; iki yaşından ergenlik çağına kadar geçirdiği
süreyi ise çocukluk dönemi olarak değerlendiriyoruz. Çocuk psikolojisiyle
ilgilenen bilim adamlarının çocuk ve çocukluk kavramına yaklaşım tarzları da
birbirleriyle
örtüşmektedir.
Yavuzer, çocuğu, bireyin doğum anından
başlayarak, ergenlik dönemine kadar süregelen gelişim dönemi, olarak açıklar
(1993, 4). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğünde ise çocuk, "olgunluktan
önceki bir yaşta bulunan her kız ve erkek" şeklinde tanımlanır (Öncül, 2000,
244).
Sağlıklı çocukların bedensel gelişim sürecini etkileyen çeşitli faktörle
vardır. Bunlar arasında kalıtım, beslenme ve çevre en etkili olanlarıdır. Çocuğu
zihinsel
gelişiminde
ise kalıtımsal
birtakım
özelliklerin
yanı sır
çevresindekilerle kuracağı iyi bir iletişim, ailenin sağlıklı yaklaşımı, içind
bulunduğu kültürelortam ve tabii ki alacağı kaliteli bir eğitim çok etkilidir.
Çocukta dil gelişimi, dikkatle izlenmesi gereken bir süreçtir
Sosyalleşmenin simgesi ve yönlendiricisi konumunda olan dil, toplumu
bireyleri arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlaya
iletişimin de kaynağıdır. Özellikle, kolay bir şekilde anlaşılır olmaktan uzak v
karmaşık yapıdaki kavramların kazanılmasında bilişsel etkinlikleri örgütleme v
açığa çıkartma fonksiyonunu üstlenen dil, bu yönüyle de hem ana dili
eğitiminde beceri kazandırmanın işlevsel bir aracı hem de mesajın etkili bi
biçimde verilmesini sağlayan yönlendirici konumundadır (Ausubel vd., 1978,
45-47). Çocuğun gelişmesinde dilin önemi hakkında geliştirilen genellemeler,
"Çocuklar dili kazanırken aynı zamanda yaşamlarının gerek zihinsel gerekse de
sosyal etkileşmelerini düzenleyen kendilerine özgü bir sisteme de kavuşurlar."
bilgisini esas almaktadırlar. Bu bilgiden hareketle çocuklarda dil gelişimi
üzerine yürütülen çalışmalar yoluyla açığa çıkan kuramsal bilgiler bütünü,
çocuklarda dil gelişimine ilişkin farklı tanımları ve yorumları da beraberinde
getirmektedir.
Her ne suretle olursa olsun çocuklarda dil gelişimine yönelik ortaya
konulan kuramsal bilgilerin çoğu dil, düşünce ve sosyalleşmenin çocuğun
hayatındaki rolünü irdelemeye dönük çalışmalar sayesinde şekillenmiştir. Bilgi
ve gözlemler aracılığıyla şekillenen kuramların her biri, gelişmenin bu üç farklı
yönünü tanımlayıp ilişkilendirmeyi hedeflemişlerdir. Bu kuramlardan sosyal
etkileşimi gelişmenin temel yönü olarak gören ve bu anlayışın hararetli
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savunucuları Vygotsky, Baldwin, Wallon ve Bruner'in karşısında gelişmenin
temel yönünü bilişsel süreçler olarak gören anlayışın temsilcisi Piaget'nin
yaklaşımı ve neo-Piaget yaklaşımları yer almaktadır.
Konu hakkında yorumda bulunan birçok araştırmacı da Piaget ve
Vygotsky'nin ortaya koyduğu gelişmede dil ve düşüncenin ilişkisine yönelik
teorilerin gayet bilgilendirici bir kıyaslama oluşturduğunu kabul etmelerine
karşın, bu kıyaslamanın tam olarak anlaşılabilmesi için bu teorilerin sosyal
etkileşim ve bilişsel gelişme ile nasıl ilişkili olduklarını ve sosyal etkileşim ile
dili nasıl bağdaştırdıklarını incelemek gerektiği görüşünü ifade etmektedirler.
Bu kıyaslamanın açıklığa kavuşması bakımından araştırmacılarca ifade edilen
görüşleri burada kısaca özetlemeyi yararlı bulmaktayız. Şöyle ki; "Piaget'nin
yazılarında değindiği 'düşünce'
ile Vygotsky'nin
yazılarında değindiği
'düşünce' aynı şey değildir. Genel anlamda Piaget, bilişsel yapının özellikle
sensorimotor dönem sonrası yapısal nitelikleri üzerinde durmaktayken
Vygotsky düşünceyi, gelişme süreci boyunca hedefe yönelik bir aktivite olarak
ele almaktadır" (Gür, 1995,35-37).
Dil Gelişim Süreçleri
Çocuk, dünyaya geldiği andan itibaren "gelişim süreçleri" olarak da
adlandırılan farklı dönemler geçirir. Dil gelişimi ile ilgili çalışmalarda
çocukların sırasıyla geçirdiği her dönemin özelliklerine göre gelişme kaydettiği,
ancak gelişimin her zaman benzer hususiyetler sergilemediği bilinmektedir. Bu
durumun sebeplerini irdelemek gayesiyle yapılan çalışmalarda, çocuktan çocuğa
dil gelişiminin farklılık göstermesini izah etmek bakımından, çocuklarda dil
gelişimini etkileyen etmenler başlığı altında; gelişim ve öğrenme, ailelerin
sosyo-ekonomik
durumu, ikiz ve tek çocukların dili, cinsiyete ilişkin
farklılıklar, zeka ve iki dillilik faktörleri sıralanmaktadır.
Çocuk, dil öğrenirken değişik aşamalardan geçer. Ağlama seslerinin
duyulduğu dönem olarak kabul edilen doğumdan iki aya kadar geçen süreyi,
"cıvıldama" dönemi takip eder. Cıvıldama dönemi, öğrenme kaynaklı olmayan
fakat çocukların çıkardığı sesleri ayırt etmeye ve bu sesleri sürekli olarak
tekrarlamaya çalıştığı 2-6 ayarası dönemi kapsamaktadır. Çocuklar bu dönemde
herhangi bir çevresel uyarana bağlı kalmaksızın birtakım anlamsız sesler
çıkarırlar. Konuşma becerisinin ilk alıştırmalarının yapıldığı ve heceleme
dönemine geçişte ön hazırlık işlemlerinin yoğun olarak görüldüğü dönemdir.
Çevresel uyarıcılara dikkat edilmeye başlandığı dönem 6- 12 ayarası
süreyi kapsar. Çocuklar fısıltı türünden çıkardığı sesleri birleştirerek heceler
oluşturmaya çalışırlar. Kimi zaman bazı çocukların sözcük oluşturabildiği de
gözlemlenebilir. Tek sözcük dönemi olarak nitelendirdiğimiz dönem, çocukların
çoğunlukla yakın çevresindeki eşyalarından başlayarak ilişkide bulundukları
kişilerin isimlerini telaffuz etmeye çalıştığı 12-18 ayarası
dönemi
kapsamaktadır. Sözcükleri birleştirme çabaları da bu dönemde görülür. 18-24 ay
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arasını kapsayan iki sözcük döneminde çocuklar, sözcüklerin birbirleriyle olan
ilişkisini kavramaya başlarlar. Çocukların bu dönemde kullandığı sözcüklerin
çoğunu isimler oluşturur.
Çocuktan çocuğa dil gelişimi ve dilin kullanılması açılarından büyük
farklılıkların gözlemlendiği dönem, cümleler dönemidir. Bu dönem 2-3 yaş
arasını kapsamaktadır. Dil hatalarının sıklıkla görüldüğü ve tek cümlede
anlatılabilecek bir işi iki cümle aracılığıyla anlatabildikleri dönemdir. Büyüklük
küçüklük, öncelik sonralık, azlık çokluk ve zıtlık durumlarını karşılaştırmak ve
kavramakta zorluk çekerler.
Benmerkezli konuşmaların yoğun olarak gözlemlendiği zaman dilimi 34 yaş dönemidir. Bu dönemde çocuklara her zamankinden daha fazla ilgi
gösterilmelidir. Çocuklarda kekemelik sorununun yoğun olarak ortaya çıktığı bu
yaşlarda çocuğun, dil gelişimi dikkatle izlenmeli, ayrıca dil gelişimi açısından
olumsuzluk yaratacak tavırlardan uzak durulmalıdır.
Çocukların
konuşma
becerilerinde
belirgin
bir
düzelmenin
gözlemlendiği zaman dilimi 4-5 yaş dönemidir. Bu dönemde tekerlerne türü
ifadelere aşırı ilgi gösterirler. Bu dönemdeki çocuklar konuşma dilinin yanı sıra
yazı diline de ilgi duymaya başlamışlardır. 5- 6 yaşlarında benmerkezli dil
kullanımından yavaş yavaş kurtulmaya başlarlar. Taklit, yerini öğrenme amaçlı
sorulara bırakır. Cinsiyet özelliklerinin de farkına varıldığı bu dönem, merak
i
kaynaklı sebep-sonuç ilişkilerini kavramaya yönelik, ardı arkası kesilmeyen
sorularla baş gösterir. Doğru-yanlış, güzel-çirkin gibi nitelemeleri kullanarak
karşılaştırma ve kıyaslama yoluna gidebilirler.
Okul yıllarının başlamasıyla birlikte dil gelişiminde yepyeni bir dönem
başlamaktadır. Bu sayede çocuklar yazı diliyle daha yoğun bir biçimde
karşılaşmaktadırlar. Dil kullanımında yaptıkları hatalar düzelmeye başlar. Bu
dönemde sözel iletişim yeteneği gelişen çocuklar, çevresindekilere sürekli bir
şeyler anlatmaktan hoşlanırlar. Okula başlamanın da yardımıyla benmerkezli
konuşmalar yerini sosyalleşmenin göstergesi olan söz ve davranışlara
bırakmaya başlamıştır (Gürel vd. 2007, 7).
Dil Gelişim Sürecine İlişkin Yaklaşımlar
Yukarıda ana hatlarıyla ifade etmeye çalıştığımız çocuğun dil gelişimiyle
ilgili süreçleri açıklamaya çalışan yaklaşımları Dönmez, "ruh dil bilimsel",
"anlamsal-bilişsel", "toplum dilbilimsel", "davranışçı" ve "etkileşimci" görüş
başlıkları altında toplamış ve kısaca şu şekilde özetlemiştir.
Ruh dil bilimsel görüş, çocukların dil kurallarını uygulamaya doğuştan
eğilimleri
olduğunu;
anlamsal-bilişsel
görüş, çocukların
sensorimotor
deneyimlerinden söz etmek amacıyla dil öğrendiklerini belirtirken, toplum dil
bilimsel
görüş, çocukların
sosyalleşrnek
ve başkalarının
davranışını
yönlendirmek için dil öğrendiklerini; davranışçı görüş, çocukların sözel
davranışları, çevrelerinde göze çarpan başka kimselerce seçmeci bir biçimde
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ödüllerıdirildiği için öğrendiğini savunmaktadır.
Etkileşirnci görüş ise
bebeklerin, konuşma öğrenmeye hazır olduklarını ve çevrenin onlara konuşma
öğrettiğini savunur (Dönmez, 1987,37).
Gelişim kuramı üzerinde çalışan psikologlar, bireyin gelişiminde dış
koşullar ve büyüme katkılarına pay biçmelerine göre farklı yaklaşımlarda
bulunmuşlardır.
Bunlardan bazıları, iç süreçlere ve bu süreçlerdeki
değişikliklere, bir kısmı ise, dış koşul etkilerine dayalı olarak gelişmeyi
yorumlama yoluna gitmişlerdir. İç süreçler bütününe daha fazla pay biçenler
gelişim kavramını, 'dönem' yaklaşımıyla; dış koşullar bütününe daha çok pay
biçenler ise 'çevre' yaklaşımıyla çözümlerneye çalışmışlardır. Etkileşirnci
yaklaşımı benimsemiş olan Piaget ise bilgiye dayalı gelişimi şu şekilde ifade
etmektedir: "Bilgiye dayalı (bilişsel) gelişim: fizikselolgunlaşma,
deneyim,
toplumsal etkenler ve dengelenmedir.
Rousseau'nun
ısrarla
savunduğu
deneyimler
ışığında
ogrenme
düşüncesinin özünü oluşturan "Kendi bakış açımızla çocuğun bakış açısını aynı
değerlendirmeye tabi tutmak kadar yanlış bir şeyolamaz. Çünkü çocukların
kendine özgü ve bizlerinkinden çok farklı görme ve düşünme biçimleri vardır"
tespiti, Piaget'nin bireyin bilişsel gelişiminde evreler olduğu teziyle bilimsel
araştırmaların temellendiği bir düzlem haline gelmiştir. Bireyin gelişiminde
bilişsel evrelerin kabulü, bu evrelerin temel dil becerileriyle ilgili kavramların
öğretilmesinde de kullanımını gündeme getirmiştir. Piaget'nin ortaya koyduğu
bilişsel gelişim evreleri teorisinin bireyin düşünce gelişimi, akademik başarısı
ve öğrenmesi üzerindeki olumlu etkilerini incelemeye çalışan pek çok
araştırmacı, Piaget'nin bilişsel gelişim evrelerini belirlerken temel dil
becerilerini
dikkate almadığını gözlemlemişlerdir.
Bu yüzden gelişim
psikologları
tarafından
"tekamülün
sadece
bireysel
temellerle
açıklanamayacağı, özellikle öğrenme ve düşünme üzerinde önemli bir katkıya
sahip kavram gelişiminin içinde yaşanılan kültür ve bu kültürün taşıyıcı ögesi
olan dille de ilişkili olduğu" anti-teziyle Piaget eleştirilmiştir. Piaget'ye gelişim
dönemindeki bireyin sergilediği davranışlar bütününün sosyal etkileşme
aracılığıyla yorumlanması gerektiği ve bu davranışların sosyalleşme yoluyla
amaçlılık kazanacağı görüşleriyle katılmayan Vygotsky, bu doğrultuda
Piaget'ye en temel eleştirisini 'Birey, karşılaştığı yeni durum ve nesneleri
algılarken, nesne ve durumlarla kendisi arasında bir etkileşim kurmak yerine
daha çok dış koşulların ve rehber konumundaki
kişilerin yardımına
başvurmaktadır.' ifadeleriyle getirmektedir. Vygotsky'nin yaklaşımı eski Yunan
filozoflarının da ekseriyetle üzerinde ittifak ettiği bir husustur. Yunan
filozoflarina göre çocukların eşyalar aracılıyla edindikleri imajlar, daha çok dış
dünya ile ilgili unsurlar aracılığıyla açıklanabilmekteydi.
Dönem yaklaşımını esas alan Piaget, "çocukların kendine özgü bir
düşünme biçimleri olduğu ve bu yüzden onların çocuk olarak görülmesi
gerektiğini" savunmuştur. Bu konuda Piaget'le aynı düşünceleri paylaşan
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psikologlardan Guy da bu konu hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade
etmektedir: "Yaşın ızın hay li ilerlediği zamanlardan birinde donanımlı bir
kürsüye çıkıp didaktik bir sesle konuşarak çocuklarda iz bıraktığınızı
düşünüyorsanız, size mutlaka başarısızlığa uğrayacağınızı bildiririm. Tam bir
başarıya ulaşmak istiyorsanız, siz de çocuklarınızın gözünde bir çocuk imajı
uyandırmaya çalışın. Çocuk gibi olmaya ve çocuk gibi düşünmeye başlayın."
(Guy, 1969, 21-23). Çocukların bir yetişkin gibi düşünülmemesi görüşünü
eğitim kavramıyla birlikte değerlendiren Baltacıoğlu, "Çocuk, insan yavrusu
olmak itibarıyla her şeye müsait, fakat hiçbir şeye muktedir olmayan ham ve
elastiki bir yaratıktır." diyerek çocuğun olgunlaşmamış ve eğitilmeye muhtaç ve
müsait bir canlı olduğuna işaret ettikten sonra eğitimin amacını şöyle vurgular:
"Terbiye, bu ham ve elastiki ruhtan cemiyetin hayatı için lüzumlu olan yeni
terkipleri vücuda getirir." (Baltacıoğlu, 1942, 17- 18).
Olgunlaşma dönemi içerisinde gerçekleşen zihinsel işlemleri dört dönem
başlığı altında irdelemeyi düşünen Piaget'ye göre gelişim düşüncesinin özü, yaş
gruplarına göre dönemlerin sınıflandırılmasından ziyade, dönemlerin bir sıra
dahilinde ve gelişim özelliklerine ters düşmeyen bir bilişsel süreçler bütününde
geçirilmesidir (Kopp, 1982, 18). Bruner, Piaget'nin aksine zihinsel gelişimi dört
evre yerine üçe indirgeyerek açıklama yoluna gitmiştir. "Bruner, Piaget'nin
sözü edilen dört evresine karşılık, çocuğun zihinsel gelişim evrelerini; (l)
enaktif, (2) ikonik ve (3) simgesel düşünme evreleri olarak adlandırmaktadır.
Birinci evrede çocuk, nesnelerle doğrudan ilişki kurar. 0-24 ayarasını kapsayan
bu dönemde çocuklar zihinsel işlemleri somut malzeme üzerinde daha başarılı
bir biçimde gerçekleştirmektedirler.
Çocukların kendilerince tanımladıkları
nesnelerin anlamı, onlarla ne yaptıklarına bağlıdır. İkinci evre olan ikonik
düşünme evresinde çocuk, artık nesnelerle doğrudan ilişki kurmaz, nesnelerin
zihinsel imgeleri ile uğraşır. Ancak algılanan nesnelerin gerçek durum ya da
özellikleri değil, çocuğun o nesneleri zihninde nasıl canlandırdığı önemlidir.
Bruner'e göre, çocukların ikonik düşünme evresi oldukça önemlidir. Bu
döneme yönelik olarak tasarlanan öğretim etkinliklerinin, nesnelerin kavram ya
da olguların zihinsel imgeleri (ikonlar) üzerine inşa edilmesi gerektiğini söyler.
Üçüncü ve en ileri düşünme evresinde artık, nesnelerin imgeleri söz konusu
değildir. Çocuk, sembollerle düşünmeye başlar. Bruner'in simgesel düşünme
evresi, Piaget'in 'soyut işlemler' döneminin karşılığıdır ve on iki yaşında
başlamaktadır" (Köksal, 2001, 27-28).
Zihinsel işlemleri somuttan soyuta giden bir doğrultuda izah etmeyi
düşünen Piaget'ye göre "bilişsel yetenek (cognitive ability), genelolarak nesnel
gerçekliğin bilişsel yapılara dönüştürülmesi ve yeniden işlenmesidir. Ona göre
bilişsel gelişim, bilinç ve çevrenin diyalektik etkileşimli ilişkisinden oluşur. Bu
anlamıyla zeka bir uyma (adaptation) davranışıdır. Uymanın ise koşulu vardır:
özümleme (assimilation) ve uyumsama (accommodation). Özümlerne, nesnel
gerçekliğin simgesel olarak bilinç yapılarına dönüştürülme eylemi, uyumsama
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ise, bilinçte önceden var olan şemaların (schemes) yenileriyle etkileşimini
anlatır. Kısacası, bilişsel gelişim süreci, bilinç ve çevrenin karşılıklı
etkileşiminin ürünüdür. Bir başka deyişle zeka, somut olan nesnel gerçekliğin,
seçici algı, imgesel ve simgesel (kavramsal) düşünce süreciyle bilinç
yapılarında gelişmesi ve dönüştürülmesi eylemidir. Somut gerçekliğin, bilişsel
anlamda soyut olarak kavranması, algılanmasıdır. Bu süreç ise, aşamalı bir
biçimde birçok bilişsel beceri etkinliklerinden geçmektedir. Örneğin, seçici algı,
akıl yürütme, keşfetmeler, taklit, temsil etme, amaçlı davranışlar, kümeleştirme
ve sınıflama yapabilme becerileri, değişmezlik ilkesi, kavram geliştirme ve tüm
bunların öteki gelişim basamakları içinde gelişmiş, yetkinleşmiş, olgunlaşmış
yeterlilikler ve yetkinlikler kazanmış biçimleri olarak kabul edilir. Özet olarak,
bütün bu süreçler, somut işlemlerden, soyut işlem yeterliliklerine doğru gitgide
gelişen bir ivme kazanarak çocuğun bilişsel gelişimini hızlandıracak, onu
ergenlik, gençlik ve yetişkin dönemlerine hazırlayacaktır." (Topses 2001: 6).
Soyut işlemler döneminin 11-12 yaşından sonra başladığını ifade eden
Piaget, zihinsel gelişim konulu çalışmalarında 7-12 yaş grubundaki çocukları
somut işlemler döneminde kabul etmektedir. Ona göre çocukların işlemleri
muhakeme edişinin mantıklı hale gelmesi, "sıralama, sınıflandırma ve
karşılaştırma işlemleri için şemalar geliştirmeleri ve başarılı bir somut işlemler
dönemi geçirmeleriyle" yakından ilişkilidir. (Günçe, 1973, 143)
Bazı zihinsel
işlemleri
yapabilmekle
birlikte
"somut
işlemler
dönemi"ndeki bir çocuk, kuramsal ve soyut bilgi yığınlarını anlamakta zorlanır.
Kendisine öğretilmeye çalışılan yeni şeyleri, daha önce bildikleriyle
birleştirerek ve somutlaştırarak anlamaya çalışır. Şüphesiz bu durum Türkçe
öğretimi açısından da dikkate alınmalıdır. Özellikle, ilköğretim birinci
kademeye yönelik hazırlanan ve çocuğa öğretilmesi hedeflenen kuramsal
bilgiler, önce onun dünyasından ve tanıdığı unsurlarla örneklendirilip
somutlaştırılmalı,
sonra
genellemelere
gidilerek
bütünü
kavramaları
sağlanmalıdır. Öğrencilerin bilişsel gelişim düzeyi dikkate alınarak yürütülecek
ana dili dersleri, onların bilişsel davranışlarını örneğin, yüksek tahmin,
muhayyile gücü, algılama, dikkat ve düşünme becerilerini (problem çözme,
yaratıcı süreç) büyük oranda geliştirebilir (Marshall, 1994, 28).
Sonuç
Öğrenmelerin neredeyse tamamına yakınının öğrenilmiş dil üzerinde
gerçekleştiğini göz önüne aldığımızda bilgi ve görgülenme sürecinde dilin
önemi ve baskınlığı yadsınamaz. Milli kültürün temel ögesi olma, millet
olmanın en önemli paydasını oluşturma ve gerek bireysel ve gerekse sosyal
bakımdan kişiliğin dengeli olarak gelişmesinde ana dilinin büyük önemi
bulunmaktadır. Dünya, zihnimizde ana dilimize göre biçimlenir. Biz çevremize
ana dilimizin penceresinden bakar; varlıkları, olayları, durumları hep onun
anlama ve anlatma yolundan giderek kavrar, muhakeme eder ve dile getiririz.
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İlk adlandırmalar ve tanımlamalar ana dili ile gerçekleştirilir. Duygu ve
düşüncelerin paylaşılmasında da çok yönlü ve vazgeçilmez bir ögedir. 'Her
toplumda bilgi aktarımı ana dili ile gerçekleşmektedir. Bu süreç içerisinde
bireyin anlama ve anlatma becerilerini geliştirmesi beklenir. Burada amaç,
bireye gerekli olan dil becerilerini kazandırmaktır. Ana dili eğitimi belirli bir
dönemde yapılıp bitirilen bir bilgi dersi değil, aksine bireyin yaşamı boyunca
yapması gereken bir dizi etkinlikler zinciridir.
Çocuk, duygu ve düşüncelerini gerek sözlü gerekse yazılı olarak tam ve
doğru ifade edebildiği oranda başarılı olur. Küçük yaşlardan itibaren
oluşturulacak ana dili bilinci çocuğun hayal gücünü artırır, kelime hazinesini
zenginleştirir ayrıca konuştuğu dilin kurallarını pekiştirmesini sağlar. Bireyin
eğitilmesinde en önemli ve verimli dönem olan çocukluk dönemi, dil eğitimi
açısından da değerlendirilmek zorundadır.

Kaynakça
AKSAN, Doğan, (1975). "Ana dili", Türk Dili, 3 I, (285), 423-434.
AUSUBEL,

D. P.; Novak, J. D.; Hanesian, H. (1978). Educational Psychology: A Cognitive View, New York.

BALTACIOGLU,

İsmail Hakkı, (I 942). İçtimai Mektep, Ankara, Maarif Matbaası.

DÖNMEZ, Necati Baykoç; Arı, M., (I 987). "12-30 Aylık Türk Çocuklarında

Dilin Kazanılması."

Hacettepe

Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, S. 2.
GUY, Jacguin,

(1969).

Çocuk Psikolojisinin

Ana Çizgileri.

(2. Bsk.). (Çev. Mehmet

Toprak).

İstanbul,

Yükselen Matbaası.
GÜNÇE, Gülseren, (1973). Çocukta Zihin Gelişimi, Piaget Kurarnma Toplu Bakış, Ankara.
GÜR, Hakan, (t 995). Dil Ediniminin Psiko-Sosyal
GÜREL, Zeki- TEMİzYÜREK,
JERSILD,

Yönleri. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, S. 37.

Fahri- ŞAHBAZ, N. Kemal: Çocuk Edebiyatı, Ankara, Öncü Yayınevi.

Arthur, (1983). Çocuk Psikolojisi

(Çev. Gülseren Günçe), Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri

Fak. Yayını, Ankara.
KÖKSAL,

Hüseyin,

(200 I). Hayat Bilgisi Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme

Kılavuzu,

Ankara, Nobel

Yayınevi.
MARSHALL,
MCGHEE,

Julia, (I 994). Ana Dili ve Yazın Öğretimi,

Paul; Kopp

E; Claire , B., (I 982).Cognitive

(Çev. Cahit Külebi), Ankara, Başak Yayıncılık.
Development,

The Child, Development

in a Social

Context, Los Angeles.
ÖNCÜL, Remzi, (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, İstanbul, MEB Yayınları.
ÖZBAY, Murat, (2001). "0-6 Yaş Grubu Çocuklarındaki

Dil Gelişiminin Türkçe Öğretimi Açısından Önemi",

Bilig, S. 17.
PIAGET, Jean, (I 959). The Language and Thought of the Child, London.
TOPSES, Gürsen, (2001) Hayat Bilgisi Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Ankara, Nobel Yayınevi.
VYGOTSKY,

L. S. (1962). Thought and Language (I tıh edition), Cambridge, The MIT Pres.

YAVUZER, Haluk, (1993). Çocuk Psikolojisi, İstanbul, Remzi Kitabevi.

TÜRKLERİN GÖÇEBELİcİ

HAKKINDA BİRKAç NOT

Salih ÖZÇAMCA

..
Ozet

i

Türklerin yüzyıllar boyunca göçebeliği ve yerleşikliği bir
arada sürdürdükleri görülmektedir. Başka bir deyişle; bir bölgede
yerleşik yaşamın gereklerini yerine getirmiş Türkler olduğu gibi, aynı
anda, başka bir bölgede göçebe yaşam tarzını sürdüren Türklere
rastlamak mümkündür. Kendi içinde zengin bir kültürel birikimi
barındıran göçebelik,
özelde Orta Asya genelde ise dünya
medeniyetinin ilerlemesinde en az yerleşikler kadar önemli bir rol
oynamıştır.

Anahtar
Asya, Kültür.

kelimeler:

Türkler,

Göçebelik,

Yerleşiklik,

Orta

Some Notes on the Nomadic Turkish Tribes

Abstract

i

Turks have possessed the features ofbeing nomadie and settled
for centuries. In other words, while it is possible to find Turks who
have fulfilled the neeessities of being settled in one plaee, in another
plaee, at the same period of time, it is possible to find Turks who are
Showing the features of nomadie tribes. The features of nomadie
tribes, that they have rich eultural aeeumulations, have played an
important role, to the least, as the extent of the settlers, speeifieal1y, in
the development of Middle Asia and generally, in the development of
the world eivilization.

Key words: Turks, Nomadie Tribes, Settlers, Middle Asia,
Culture.
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Giriş
Dar anlamıyla, zamana ve mekana bağlı kalmaksızın, doğanın
kendilerine yaşama fırsatı verdiği yerlere doğru sürekli ya da mevsimlik olarak
hareket etme hali şeklinde özetlenebilecek olan göçebeliğin,
sosyolojik bir
kavram olup olmadığı sorusu, bu alanda çalışma yapan araştırmacıların
eserlerini oluşturma sürecinde çıkış noktasını teşkil etmektedir (Grousset 1999:
l1vd.; Roux 2001: 30,37; Barthold 2004: 13-14).
"Göçebelik" ve karşıtı konumundaki "yerleşiklik" kavramları - temelde
okuma yazma bilenle bilmeyen, diğer bir ifadeyle "şifahi" ve "kitabi" olan incelenirken, her iki yaşam tarzının da medeni veya medeni olmayan
vasıflandırmalarla tanımlanmaya çalışıldığı görülmektedir (Radloff 2002: 369370). Bu kısa yazıda, böyle bir yanılgıya sebep olan unsurlardan birkaçına
değinmek amacındayız.
"Göçebelik" kavramı
İ. Kafesoğlu'na göre göçebelik, sosyolojik bir kavramdır; fakat yalnızca
ekonomik faaliyetlere bakılarak Türklerin göçebe olduğu ileri sürülmekte ve
sosyal muhtevası araştırılmamaktadır. Batılılar, "medeniyet"e ancak tarım
hayatı ile geçildiğini, bu nedenle göçebeliğin "medeniyetsizlik" olduğunu genel
kabul görüş olarak benimsediklerinden dolayı kolaylıkla Türkleri göçebe,
dolayısıyla medeni kabiliyetten yoksun bir topluluk olarak vasıflandırmışlardır
(Kafesoğlu 2003: 33).
Halbuki herhangi bir hayat tarzının oluşumunda yaşanan bölgenin
coğrafi, iklimsel vs. şartlarının yön verici faktör olduğu açıktır. Yapılan
arkeolojik kalıntıların ortaya koyduğu sonuçlar da insanların önce, hem tarımla
hem de hayvancılıkla uğraşan karışık bir ekonomi içinde yerleşmeye
başladıklarını
ardından da bir uzmanlaşmaya
doğru gidilerek tarımla
uğraşanların sulama tarımına geçerken hayvancılıkla uğraşanların ise bozkır
ikliminde konar göçer bir yaşam tarzını benimsediklerini göstermektedir (İzgi
2002: 464).
Göçebeler üzerindeki araştırmalarda özellikle "yarı göçebe" kavramının
kullanılması oldukça dikkat çekicidir; aksi ifadesiyle "yarı yerleşik" olan bu
toplulukların
araştırmacılar
tarafından
yerleşiklik
hallerinin
değil de
göçebeliklerinin vurgulanmasını nasıl değerlendirmek gerekir?
Öncelikle, göçebe yaşam tarzı sürekli veya mevsimlik hateketliliği
içerdiği için aynı zamanda okur yazar oranının da düşük olmasına sebep olur;
çünkü "kitabi" bilgiye ulaşmak için belirli bir mekana ve zaman dilimine ihtiyaç
vardır ki bu da ancak yerleşerek olabilir. Halbuki göçebelikte "şifahi gelenek"
ön plandadır; sözler, hikayeler. hayata dair tecrübeler anlatılarak sonraki nesle
aktarılır. Tarih öncesi devirleri inceleyenlerin ortaya koyduğu verilere göre de
her türlü sözel iletişim şifahilik temeline dayanmaktadır (Ong 2003: 17). Bu
yüzdendir ki onların hayatlarında destanları görürüz. Farklı zamanlarda farklı
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bölge ve kültürlere göre yeni anlatıların dahilolduğu
veya çıkarıldığı ama
özünde aynı kalan destanlardır onlar. Göçerler geçmişlerini koruyabilmek,
zihinlerini hazır halde tutabiirnek ve de günlük yaşamın gereği olarak vakitlerini
geçirebilmek için anlatmak zorundadırlar (İnan 1998: 202-203).
Bu noktadan hareketle yerleşikliği ve okur yazarlığı (kitabiliği)
medeniyetin merkezine koyanlar, geriye pek de yazılı metin bırakmamış olan
göçebeleri medeni vasıflardan yoksunlukla itham etmişlerdir. Onları böyle
düşünmeye zorlayan diğer bir neden ise göçebenin (şifahiliğin) yaşamını ancak
yerleşik (kitabi) olanın kaleminden çıkanlarla tanıyabilmesindendir. Böylelikle
göçebelere bakış açısı da yerleşiklerin akıl süzgecinden geçirdikleriyle sınırlı
kalmaktadır. Yerleşiklerin kaleminden çıkan vakayiname türü eserlerde ise
göçebelerin sürekli olarak "güvenlik" noktasından ele alındıkları görülür.
Yerleşiklere göre göçebeler, ekili/dikili alanlara zarar veren, sosyal
hayatı felce uğratan, şehirleri yağma eden, normal günlük hallerindeykerı bile
potansiyel bir tehlike olarak görülen topluluklardır. Örneğin, Urfalı Mateos,
Selçuklu beylerinin Doğu Anadolu'da giriştikleri akın hareketlerini at sırtında,
ok ve yaylarıyla tasvir ederken "barbarlar veya zalimler" gibi kavramlar
kullanır (Urfalı Mateos 2000: 86-87, 110-111 vd.). Şüphesiz böyle yazmasında,
etrafı surlarla çevrelenmiş ve güvenli hale getirilmiş olan yerleşik yaşamın
merkezinden olaylara bakmasının önemli bir yeri vardır; fakat toprakları onlar
tarafından ele geçirilip eski sosyal düzeni çok da fazla değiştirmeden yeni bir
düzen kurulunca Mateos, barbar olarak adlandırdıklarını medeni vasıflarla
nitelerneye başlar.
Halbuki Türklerin göçebe yaşamını anlamak için "bozkır kültürü" anahtar
bir roloynamaktadır (Kafesoğlu 2000: 214). Özellikle bozkır, İç Asya nüfusuna
çevresindeki yerleşik medeniyetlerle sürekli karşılaşmalarında dayanabileceği
tek zenginliği sağlamıştır; yani bozkır yaşamı tamamen kendine yeterli olan bir
ekonomiye dayanır. Kendi kaynakları, esas yiyeceklerini ve hatta yakacaklarını
sağlar.
İç Asya tarihinde "at"ın evcilleştirilmesi göçebeler için olduğu kadar
yerleşikler için de önemlidir. Hatta "Atlı okçu" resmi, tarihte bilinen en büyük
devletleri oluşturan gücü sembolize etmiştir. "At"ın niteliği ve iklimsel
orluklara dayanıklılığı onu evcilleştirmiş olan Türkleri oldukça güçlü bir
ozisyona yükseltmiştir. Süvari gücü yeterli derecede binek hayvan rezervine
ahip olduğu müddetçe, yerleşik halkın orduları tarafından yenilmeleri kolay
eğildi (Sinor 2003: 19-20). Bu nedenledir ki yerleşik çevrelere doğru yapılan
kın hareketleri, yerleşikler nazarında şaşkınlık ve korku verici ifadelerle
ınlatılmıştır. Hatta onların üzerindeki başarıları "barbarlarm" -yağması olarak
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Selçuklular, devlet yapılanmaya başlayıp yerleşikler üzerinde hakimiyetlerini
tesis edince Selçuklu gücünün çekirdeğini oluşturan; at, ok ve yayıyla
resmedilmiş göçebe Türkmen unsuru, potansiyel bir tehlike olarak görülmüş ve
İran coğrafyasının yerleşik ahalisini rahatsız etmemeleri için ya yerleşmeleri
istenmiş ya da onların yaşamlarına uygun "uç" bölgelere doğru göç ettirilmiştir.
Burada dikkat çekici olan ise yerleşiklerin dünyasına girildikçe önceki yaşam
tarzına yabancılaşılmasıdır. Sosyolojik açıdan bakıldığında da, okuma-yazma
yeteneği kazananların ya da bu yeteneğe sahip olanların üzerinde hakimiyet
kuranların eski sıcak, sözlü dünyalarındaki heyecanlara dönemeyecekleri ifade
edilmektedir (Ong 2003: 23). Elbette ki bu dönüşümün siyasi, askeri, iktisadi
olduğu kadar coğrafi ve iklimsel ve hatta psikolojik sebepleri de vardır.
Eserini göçebe (bedevi) ve yerleşiklik (hadarilik) temeline oturtan İbni
Haldun'a göre; göçebelikten yerleşikliğe geçiş için, o an içinde bulunduğu
bölgenin coğrafi, iklimsel ve iktisadi şartlarının elverişli olması kadar yerleşik
hale gelmeye istekli oluşun da önemli bir yeri vardır (İbni Haldun 2004: 106).
Nitekim Horasan bu özelliklere sahip bir bölge olmakla birlikte Selçukluların
göçebelere nazaran yerleşikler üzerindeki koruyucu tavrını görmemek de
mümkün değildir. Tuğrul Bey'in, daha devlet kurulmadan önce, ayyarların
Nişabur halkına kötü muamelede bulunması nedeniyle şehre girdiği zaman
(1038) bu duruma son verip "yerleşik halk"ın huzurunu sağladığı
kaydedilmektedir (İbnü'l-Esir 1991: 369). Nasır-ı Hüsrev, Tuğrul Bey'in
İsfahan'ı aldığında (1050-51) halktan üç yıl boyunca vergi istenmemesini
emrettiğini söyler (Nasır-ı Hüsrev 1985). Yine Alp Arslan da hükümdar olunca
(1063) "yerleşik halk"tan yılda ancak iki kez asli vergi (harac-ı asli) almaktaydı
(İbnü'l-Adim 1982: 22).
Görülüyor ki, artık yerleşik bir devlet düzeninin kurulmaya çalışıldığı bu
coğrafyada hakimiyetin de yerleşikler üzerinde sağlanması gerekliliği, Selçuklu
sultanlarının bilinçli olarak birtakım sosyoekonomik politikalar geliştirmelerin
sebep olmuştur; çünkü yerleşiklerin dünyasında var olunacaksa bunu
yerleşiklerle uyum içerisinde ve onların dilinden konuşmakla mümkün olacağ
açıktır (Polat 2004: 51).
Göçebeliğin medeniliği
Genelde göçebeler, özelde ise Orta Asya'daki Türkler için kullanıl
"barbar" terimi en erken Grekçede "yabancı" anlamına gelirken sonral
Helen olmayanı, Romalı olmayanı, Bizanslı olmayanı hatta Hristiy n
olmayanı kastetmek için kullanılmıştır; fakat esas anlamıyla uygarlaşma n
zıddı yani uygar olmayan anlamındadır (Sinor 2003: 23 vd.). Yukarıda a
değinildiği üzere bu düşüneeye sahip olanların göreceli kanıtı, medeniye in
yerleşiklikle başladığına olan inançlarıdır. Halbuki Jean-Paul Roux kendisi in
de düştüğünü kabul ettiği bu hataya açıklık getirmektedir. Ona göre,
a
Asya vahşi, yabancı, bilinmeyen bir ülke ve insanların belli bir süre uyar
olsalar bile kısa sürede ilkel insan düzeyine düştükleri "barbar" toplulukl rın
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yaşadığı yer olarak görülmüştür; fakat aslında ise Orta Asya büyük bir
uygarlık merkezidir. Dünyanın hala varlığını sürdüren Mazdeizm, Budizm,
Zerdüştlük gibi dinleri bu topraklarda doğmuştur (Roux 1998: 13 vd.; Ocak
2007: 74 vd.). El-Biruni, İbn-i Sina, İranlı şair Rudaki, Firdevsi, Uluğ Bey
gibileri bu topraklardan çıkmıştır (Roux 2001: 19). Tarihin büyük göçebe
devletlerini veya bozkır imparatorluklarını kuran fatihler bu topraklarda
dünyaya gelmişlerdir. Göçebe bir topluluk olarak tasvir edilirken Türk-İslam
dünyasına yeni bir çehre kazandıran Selçuklular bu coğrafyada büyüyüp
gelişmişlerdir (Kafesoğlu 1967: 357 vd.). Daha da önemlisi bu göçebe
topluklar yaşam tarzlarıyla yerleşikleri etkileyebilecek kadar kültürel birikime
sahiptirler (İzgi 2002: 463,465 vd.).
Kafesoğlu, kültürün üç temel dayanağı olduğunu söyler: coğrafi çevre,
insan unsuru ve cemiyet. Türk topluluğunun da kendine has bir kültürü vardır
ki buna da "bozkır kültürü" denmektedir (Kafesoğlu 2002: 27-28, 214). Bu
kültür ortamında daha önce de değinildiği üzere "at"ın evcilleştirilmesi
önemli bir aşamadır. Grousset, "Bozkır insanı doğuştan süvaridir." der.
Çinliler "at"a rahat binebilmek için etekli elbiseyi çıkarıp pantolon giymesini
Hunlardan öğrenmiştir (Grousset 1999:15). At'a paralelolarak madenciliğin
de Türk bozkır kültüründe önemli bir yeri vardır; çünkü girişilen fetih
hareketlerinde başarılı sonuçlar alınmasında at ve demir (kılıç) büyük rol
oynamıştır (İnan 1998: 229 vd.). Orta Asya'da ticaretin gelişmesi de tamamen
bozkır toplumlarının bir ürünüdür. Onların aracılığı ile Doğu-Batı ticareti
gelişmiş, aşılması zor yollar ve elde edilmesi zor olan ürünler onlarla yol
almıştır (İzgi 2002: 464).
Yolların oluşumunda yüzyıllar boyunca süren göç hareketleri, ticaret ve
savaşlar gibi daha pek çok faktörün önemli rolleri vardır (Buryakov 2002: 235236). Bu süreçte oluşan yollar geçtiği güzergahlar üzerinde toplumların hayat
seviyelerine gerek sosyoekonomik gerekse dini', ilmi ve kültürel yönden büyük
katkılar sağlamaktaydılar (Baipakov 2002: 162). Bu tarihi yolların başında hiç
şüphesiz "İpek Yolu "nun çok önemli bir yeri vardır. Çin' in başkentinden
Akdeniz'e
ve Anadolu'ya
oradan da Avrupa'ya
kadar çeşitli uğrak
noktalarından geçerek uzanan İpek Yolu medeniyet tarihi açısından da
önemliydi (Stavisky 2002: 222-224; Grousset 2001: 30-31).
Bu yollar vasıtası ile yapılan ticaret, özellikle VII - VIII. yy'lardaki
Türk ve İslam şehir kültürünün ve yerleşik - tarımsal kültürün gelişmesinde de
önemli bir rol oynamıştı. İlk kurulan şehirlerin coğrafi konumları, onların İpek
Yolu ile doğrudan bağlantılı olduklarını göstermektedir (Heyd 2000: 5 vd.;
Baipakov 2002: 162; Stavisky 2002: 225). Hatta bu şehirlerin birçoğunu
göçebeler kurmuştur (Roux 2001: 31). Kaldı ki "Yarı göçebe olarak tanımlanan
! Oğuzlar, yollar vasıtası ile ülkelerinden geçen Müslüman tacirler sayesinde
Müslümanlık hakkında bilgi edinmişlerdi. bk. (İbn Fazlan 1995: 35 vd.; BartholdKöprülü 1963: 59).
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bazı toplulukların, aslında
ömürlerini belirli iki nokta (yaylak ve kışlak)
arasında geçiriyor olmaları onların göçebe olduğunu mu gösterir?" sorusu
ayrıca düşünülmelidir. Ayrıca, göç eden bu zürnrelerin geniş coğrafyalar
kendilerini nereye ulaştırırsa oraya doğru gitmek yerine gidecekleri yerin
kendilerine yaşama fırsatı vereceği en uygun alanlarını tercih etmeleri, bir plan
ve program dahilinde hareket ettiklerini göstermemekte midir? (Radloff 2002:
370).
Sonuç
Sosyolojik bir kavram olan göçebelik, yerleşikliğin zıttı ama medeni
olmayan demek değildir. Elbette ki, yerleşik olanın kendini tanımlayabilmek
ve farklarını ortaya koyabilmek için göçebeye ihtiyacı vardır; çünkü
yerleşiklik göçebelik olmadan tasvir edilemez. Yerleşikler tarafından yapılan
bu tasvirlerin ise hep güvenlik açısından ele alınması birtakım araştırmacıları
da yanıItmış gözüküyor. Nitekim onları, yerleşiklerin huzurunu ve düzenini
bozmakla nitelendirmeleri bunun bir göstergesidir.
Bu yanılgıda, göçebelerin şifahi geleneğe sahip ve geriye kendilerini
anlatan pek de yazılı bir metin bırakmamış olmaları önemli bir roloynamıştır.
Bu noktada, yerleşikliğin, kitabiliğini kendi lehine kullandığı ve kendilerini
koruyan surların içerisinden olayları değerlendirdikleri anlaşılıyor.
Bugün çok çeşitli verilere göre şu söylenebilir: Görülüyor ki
birbirlerine sımsıkıya bağlı olan göçebelik ve yerleşiklik bir bütün olarak
medeniyetin ilerlemesine büyük katkılar sağlamıştır. Bu da iki farklı yaşam
tarzının aslında bir noktadan ortaya çıktığını göstermektedir.
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