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Tetova Şehrinin Mekan Konfigurasyonundaki Gizli 
Ağda Oluşan Kamusal Mekanları İrdelemek 

Ajla Limani* 

Özet 

Çalışmanın amacı Tetova şehrinde özel aile evlerinin bahçelerinde oluşan 
geçiş mekanlarını ve oradaki kamusallığın boyutunu tartışmak olacaktır. 
Mahallelerin içinde özel evlerin bahçelerinde oluşan bu alanlar bize kamusal 
ve özelin fotoğrafını farkli bir açıdan bakmamıza sebep olmaktadır. Şehir 
adına ve toplum olma adına Tetova örneği özel mekanların komşuyla ve 
mahallede yaşayanlarla paylaşılan bir mekan örgütlenmesine sahip olan bir 
şehir olmaktadır. Konuyu kamuya kimlerin görüldüğünü anlamak, toplum 
olma adına bir örgütlenme örneğini göstermek olucaktır. Günümüzde uzman 
kişiler tarafından mahallelerin güvenliği tartışma konusu olurken Tetova 
örneği organik bir tavırla olaya farklı bir bakış getirmektedir. Bireyin 
seçiminden çok bir sosyal kodlama olan kapicik olgusu insanların birbirleriyle 
hem bağlarını koparmadan sosyal bütünlülük adına bir mesaj vermektedir. 
Verilerin az olduğu bu olguda, doktora tezinde, daha detaylı çalışılacağı için 
Mehmet Pashe Deralla mahallesindeki bir örnekle oluşan geçiş mekanlarıyla 
kamusal hayatın nasıl farklı bir renk aldığı ortaya konulucaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tetova, Kamusal, Özel, Mekan Konfigurasyonu 

Giriş 

Karimi’ye göre şehirlerin şekilleri orada yaşayan insanların yaşam 
şekillerinden ortaya çıkmaktadır ve farklı kültürlerde farklı şehir formları 
tanımlamaktayız (Karimi, 1997). Farklı etnik ve dini alt yapıya sahip olan 
kişilerin mekan deneyimi ve ortaya koydukları şehir formu farklı olarak kabul 
edilir. Kamusal ve özel arasında konulan çizgide bu mantıkla 
yorumlanmaktadır. Bu doğrultuda Tetova şehri bir çok farklı etnik ve din 
guruplarına sahiptir (tab.1). 

* Mimar Sinan Güzel Santlar Üniversitesi
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Etnik 
guruplar 

1948 
sayımı 

1953 
sayımı 

1961 
sayımı 

1971 
sayımı 

1981 
sayımı 

 
1994 sayımı 2002 

sayımı 

nüf 
us 

 
% 

nüf 
us % nüfu 

s % nüfu 
s % nüfu 

s % nüfu 
s % nüfus % 

Makedon 
lar .. .. 7,57 

5 
37. 
5 

11,6 
31 

45, 
9 

14,4 
15 

40. 
3 

17,8 
17 

38. 
3 

19,4 
39 

38. 
6 

18,55 
5 35.1 

Arnavutl 
ar .. .. 7,15 

5 
35. 
4 

6,43 
5 

25. 
4 

15,3 
88 

43. 
1 

21,7 
41 

46. 
7 

25,1 
28 

49. 
9 

28,89 
7 54.7 

Türkler .. .. 4,47 
0 

22. 
1 

5,86 
4 

23. 
1 

3,54 
3 9.9 2,75 

7 5.9 2,07 
3 4.1 2.352 3.6 

Romanla 
r .. .. 227 1.1 0 0.0 823 2.3 1,70 

9 3.7 2,26 
0 4.5 2,352 4.5 

Ulahlar .. .. 11 0.1 0 0.0 0 0.0 4 0.0 18 0.0 13 0.0 

Sırplar .. .. 481 2.4 839 3.3 920 2.6 877 1.9 830 1.7 587 1.1 
Boşnakla 
r .. .. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 156 0.3 

Diğerleri .. .. 290 1.4 588 2.3 656 1.8 1,61 
8 3.5 596 1.2 477 0.9 

Toplam 17,132 20,209 25,357 35,745 46,523 50,344 52,915 
Tablo 1 Tetova şehrindeki etnik gurupların nüfus sayımı 1948-2002 

 
Kamusal ve özelin sınırlarıda farklı bir boyutla ortaya konulmaktadır. Özel 
mekan olan aile evlerin bahçeleri kamusal faliyetler için kullanılmaktadır. 
Şehrin farklı bir bölgesine gitmek için kısaltma bir yol yada komşuyu ziyaret 
etmek için kullanılan ve onun bahçesinde kahvenizi içerken şehrin olan 
biteninden haberdar olmaktasınız. 

Madanipour (2010) göre şehir formu ve kentsel yaşamın özellikleri, kamusal 
ve özel ayrımından yapıldığından, kent tasarımcılarının kamuyu ve özeli 
tanımlarken ve tasarlarken büyük bir rol düşmektedir. Kamusal ve özel mekan 
arasındaki ilişki, tarih boyunca kentleri şekillendirmiştir ve sosyal yapının 
merkezinde yer almıştır. 

Kuramsal Çerçeve 

İslamda özele duyulan önem mekanada yansıdığını bir çok araştırmadan 
görebiliryoruz (Kostof, Broadbent). Özel mekan olan ev ve sokak arasında 
hiyerarşık bir yoldan geçmektedir. Abu-Loghoud(1987) göre ise bu şehrin her 
bir bölümünde gereçekleşemememektir. Tetova şehrinde büyük çoğunluğu 
islam dinine ait olan nüfüs yaşamaktadır ve kamusal hayatın bir şekli özel 
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mekan olan evlerin bahçelerinde yansıtılmıştır. 

Sosyal bir varlık olarak adlandırdığımız insanoğlunu kamusal hayataki 
faliyetleri önemlidir. Mahremi bir hayat yaşamak insanın gerçeklikle bağlarını 
koparması demektir. Çünkü kamusallıkta karşı taraftan gelen objektiflikten 
mahrum kalınır. İnsanın kamusal hayataki en önemli deneyimi, kendisinin ve 
dünyanın gerçekliğini algılamaktır. Tetova şehrinde oluşan “gizli” ağ 
insanların kamusal hayata dolaylı bir şekilde katılmalarını sağlamaktadır. Ağ 
şehrin hiçbir dönem haritasında kaydedilmemiştir ve komşular birbirleriyle 
anlaşarak bahçelerin duvarlarında küçük bir kapı bırakmaktalar. Arend’te 
(1958) göre ise özgür olmayı isteyen bir insan kendinden emindir ve hayatı 
sadece kendi penceresinden bakmamayı öğrenir. Sadece kendi bakış açısının 
doğru olduğunu düşünen bir insan totaliter bir bakışa sahiptir ve kamusal hayat 
ona göre değildir. Kurulan bu kamusal hayat mahallenin ortasında bulunan 
kahvedeki erkeklerin bakışlarından kaçmak ama aynı şekilde özel aile 
evlerinin bahçelerinden geçmek çifte bir standardın uyguladığını 
göstermektedir. Kapiciğin nasıl ortamlardan ortaya çıktığı bilinmemektedir 
sadece nesilden nesile kullanılan ve insanların yaşam tarzlarına kodlanan bir 
olgu olmaktadır. Bahsedilen mahremi hayatın önemi özellikle kadınların 
gelişmemiş bir kamusal hayatlarını ortaya koyar.Tetovada bulunan “gizli” ağa 
erkekeri dişlamkasızın daha çok kadın ve çocuklardan kullnılmaktadır. Ancak 
her nekadar kamusal hayat orda ki toplumun sosyal kodlanmasında olmasada 
insanların önemli ihtiyaçlarından görmekteyiz ve bu önemide şehir 
şekilenmesindede dolaylı bir yoldan kendisini oluşan geçiş mekanlarıyla 
göstermektedir. Orada yaşayan toplumun kamusal hayat adına bir ifade olarak 
görülür. Diğer açıdan bu ğeçiş mekanları bir kestirme yol olarak da 
kulanılmıştır. 

Kamusal hayatı tanımlarken muhakkak özelinde tanımını yapmadan es 
geçmemekteyiz. Mahremi yada özelin kelime kökeni(latince)“privus”'tur, 
tekil, bireysel, özel anlamına gelmektedir. Mahremi bir hayat yaşamak, kayıp 
ve olumsuz bir anlam ifade eder, “privare” mahrum kalmak , “privatus” ise 
kamusal hayattan çekilmiş, kendine özgü, özel yaşamında bir insanın hayatını 
temsil eder (Madanipour, 2010). Her nekadar aralarındaki ilişki bulanık olsa 
bile insan yaşamanın en temel haklarından olarak görülmektedirler. Oxford 
English Dictionary’e göre, özelin tanımı içe dönük yaşamak ve toplumda 
dikkat çekmemek; rahatsız edilmemek; gözlerden uzak yaşamak; aleni 
olmamak; mahremi olmak; özel veya kişisel bir meseleyi dışa vurmamak, 
gizli tutmak olmaktadır. Sosyal, politik, ekonomik ve yasal uygulamalardan 
hiçbiri tam olarak özelin tanımını yapmamaktadır ve özeli problemsiz bir 
yaşam şekli olarak sunmamaktadırlar. Kadın hakları (özellikle kürtaj), 
kontraseptif kullanımı, eşcinsellerin özgürlüğü, müstehcen veya pornografik 
yayın yapma hakkı ve AIDS'le ilgili sorunlar, özelin ne anlama geldiğinin açık 
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bir şekilde anlatmadan hep özelin etrafında tartışılmaktadır (Wacks, 1993 
aktaran Madanipour 2003). 

Mahremiyet hakkı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin eski bir üyesi olan Abe 
Fortas'a göre, kendi başınıza yaşama hakkı; hayatınızı kendi seçimlerinize 
bağlı yaşamak ve yaşadığınız devletin kanunlarını çiğnemeden, hakarete 
uğramadan ve ilgi dışı bırakılmamak olarak tanımlanmaktadır. (Parent, 
1983:318–19 aktaran Madanipour 2003). Bir diğer mahremiyet kavramıda 
haksız devlet saldırılarına karşı korunmak olarak 
tanımlanmaktadır(Madanipour 2003). 

Bu hakların en etkili tanımı, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu tarafından ilan edilen Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinde 
yapılmıştır. Bu Deklarasyonun 12. Maddesine göre: Kimse, keyfi olarak 
mahremiyet, aile ev ya da yazışmalar, kişinin onuruna ve itibarına saldırıya 
tabi tutulamaz. Herkesin bu tür müdahalelere veya saldırılara karşı kendisini 
korumaya hakkı vardır (Neill, 1999: 20 ktaran Madanipour 2003). Eğer kişisel 
alanı sosyopsikolojik ve kişilerarası bir koruma ve iletişim alanı olarak 
kavrıyorsak, o zaman özel mülkiyet kişisel ve kişisel olmayan boyutları 
birleştiren kurumsal ve tüzel bir varlık olarak kabul etmekteyiz (Madanipour, 
2003). Özel bir yaşam sürdürmek her nekadar kınansada, insan hayatının 
önemli bir parçası olarak kabul eden bir kısımda var. Dolayısıyla, özel alan, 
kişisel yetkinlik çerçevesinde, kamusal gözlem ve bilgi dışında resmi veya 
devlet kontrolü dışında, bireyin kontrolü altında olan yaşamın bir parçasıdır. 

Sosyal normlar aracılığıyla özel bir alan oluşturulabilir ve onun ihlali yasaları 
ihlal etmek kadar şiddetli olmayabilir. Bazı mahremiyet istilaları, kötü 
davranış olarak kabul edilebilir, ancak yasal olarak dikkate alınmayabilir. 
Örneğin, birileri parkta otururken özel bir ruh hali içinde kitap okuyorsa, bu 
kişi özel bir alan oluşturduğu ve rahatsız edilmek istemediği anlamına gelir. 
Ancak bu kişiye yaklaşmak ve bir soru sormak, hatta yakınlarda gürültü 
yapmak kanunu bozmaz. Aklımıza mahremiyetin(özelin) net bir tanımı 
bulunmadan yasalların onu korumakta ki gücü 
sorgulanmaktadır(Madanipour, 2010). 

Bu nedenle, “mahremiyet hakkı”, “kişisel, hassas bilgilerin kötüye 
kullanılmasına karşı korunma” ile ilgili olduğu düşünülmektedir (Wacks, 
1993: xii aktaran Matanipour 2003). Mahremiyet hakları geleneksel olarak 
mülkiyeti ve toprak ile ilişkilendirilmiştir ve böylece izinsiz ve sıkıntı 
meseleleri hukukta ele alınmıştır. Ayrıca, taciz, güven ihlali, hakaret ve kötü 
niyetli yalan ve veri koruma konuları da ele alınmaktadır (Neill, 1999 aktaran 
Madanipour 2003). Fiziksel nesneler ve sosyal düzenlemeler yoluyla ifade 
edilen bu karmaşık kod sistemi, yabancıların izinsiz veya aralarında bir 
anlaşma olmadan giremediği özel yerleri işaret eder. Öte yandan, halka açık 
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yerlerin, yabancılar ve vatandaşların daha az kısıtlama ile girebileceği herkes 
tarafından erişilebilir olması beklenmektedir(Madanipour, 1999). 

Kamu ve özel ayrımına bakıldığında, kentin sosyal ve mekansal 
organizasyonunu çözmenin ve yorumlamanın bir yoludur( Madanipour, 
1999). Çalışmanın gelecek bölümünde Tetova şehrini tanımak ve oluşan gizli 
ağda özel ve kamusal hayatın resmini çizmek olacaktır. 

Mekan Konfigurasyonunda Gizlı Ağa 

Tetova şehri İkinci Dünya savaşına kadar organik bir yapıda gelişmiştir ve 
Broadbent’e (1995) göre organik şehirler enformaliteye daha yatkındır. 
Plansız olarak büyüyen şehir insanların yaşam tarzlarını mekanda ifade bulma 
şeklidir. 

Tetova antik çağdan İliryalı kabilesinin yaşadığı bir yerleşim alanı olarak 
biliniyor ve arkeolojik kazılarda du döneme ait dansçı kız bronz heykeli 
bulunmuştur. 15.yy ilk defa şehir olarak anılmakta, Mehmet Beg onu bir çok 
zanaat yerine sahip olan bir şehir olarak anlatmaktadır. Açılan yeni yollarla 
(bknz. Gönül&Durak, 2018), bir çok zanaat yerleri (bknz. Bakırcılar, 2017) 
bulunduğu civarda önemli bir şehir olarak kabul edilmekte. 

Osmanlının Balkan topraklardan ayrılmasıyla Kuzey Makedonya 
Yugoslavyanın bir parçası olarak sosyalist felsefeyle desteklenen bir devlet 
olmaktaydı. Yeni değişikliklerle sosyal ekonomik ve mekansal olarak şehirde 
bir çok değişim yaşanıcaktı. 

 
Eskisinin bir önemi yoktu ve yenisi modernist çizgiler taşıyarak 
planlanmalıydı. Çarşı insanların ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını gideren bir 
mekan iken yeni planla ortadan kaldırılmıştı ve yerine modernist bir mekansal 
yapı biçimi ortaya konulmuştu (resim 1).Yeni planla şehrin bütünü 

Figure 1Tetova şehri çarşısı: sol- İkinci Dünya Savaş öncesi, sağ-İkinci Dünya savaş 
sonrası 

değişecekti ancak Yugoslavyanın dağılmasıyla Kuzey Makedonya ekonomik 
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açıdan en düşük seviyedeydi ve planın bütünü gerçekleşemedi bununla 
beraber şehirde modernist ve organik mekansal yapısıyla ortaya konulacaktı. 

Alan Çalışması-Mehmet Pashё Derall 
 

-1.Alaca cami ve eski hamam(günümüzde sanat galerisi) 2.şehir hastanesi 
3.şehir merkezi 
Figure 2 Mehmet Pashe Deralla mahallesinin şehirdeki konumu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Mehmet Pashe Deralla No.9 bahçe duvarındaki kapılar 

 

  

Mehmet Pashe Deralla 
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Bilinen şehir yollarının aksine paralel bir sokak ağıda oluşmaktadır. Kapicik 
adı verilen bahçe duvarındaki kapı komşuların birbirleriyle iletişimini 
sağlamanın ötesinde mahalledeki insanlara şehrin bir diğer noktasına en kısa 
yolla ulaşmalarını sağlamakta. Bir düğüm noktası olarak görülen bu kapı 
şehrin entegrasyon verilerini başka bir yöne çekmektedir. Tetova’da oluşan 
bu formel ağ insanların kendi ihtiyaçlarına göre şekillenen bir mekan düzeni 
olarak görülmektedir. Bilinen şehrin hareket ağına paralel başka bir şehir 
hareket ağını oluşturmakta, bu da bilinen şehir anlayışımıza yeni bir düşünce 
katmaktadır. Evlerin bahçe duvarlarında “kapicik” adı verilen bir ara kapıdan 
komşular birbiriyle iletişim kurmaktadırlar (resim 3). 

Bunun, bizdeki şehir anlayışını tamamlayabileceğine ya da 
değiştirebileceğine inanılmaktadır. Eğer bir yabancı sadece şehre giden ana 
yolları kulanarak hareket etmişse, mahallenin sakinleri bu ağları kullanarak 
hızlı bağlantılar kurmaktalar. Bu da mahalleler arasında mesafeleri kısaltmak 
ve mahalleleri şehir ağına entegre etmek olarak görülmektedir. Komşuya 
açılan bir kapı değildi o, ev halkını şehir matrisine entegre eden bir düğümdü, 
bütün haneleri bir mahalleye ve tüm mahalleleri şehre entegre eden bir düğüm 
noktasıydı. 

 
 

Mahalle Ev sayısı Nüfus Din 

Mehmet Pashe Deralla 50 250 İslam 

Tablo 2 Mehmet Pashe Deralla mahalesindeki veriler 
 
 

Alan çalışması Tetova şehrindeki Mehmet Pashe Deralla mahallesindeki 
örnek anlatılacaktır. Mahallenin sınırları kapicik ağından oluşan bir rotayı 
takip ederk oluşmuştur. 2002 yılından sonra nüfüs sayımının olmadığı 
Makedonyada mahalledeki nüfüs ve din, araştırmacının alan çalışmlarındaki 
gözlemlerinden belirlenmektedir. Nüfüsü her evde ortalama beş kişinin 
yaşadığını düşünürsek 250 olarak kabul etmekteyiz. Orada yaşayan nüfusun 
tümü islam dinine mensup olmaktalar. Buda mahremiyetin insanların 
hayatında önemli olup onların mekanlarıda şekilendiren bir güç olarak 
okuyabilmekteyiz. 

 
 

Figure 4 Mehmet Pashe Deralla No.9 bahçe duvarındaki kapılar 
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Figure 5 Mehmet Pashe Deralla No.9 bahçe duvarındaki kapılar 

 
Değerlendirme 

Kamusal ve özelin birbirlerine geçtiği bir yerleşim alanı olarak 
tanımladığımız Tetova şehrindeki mahremi müslüman mahallelerinde oluşan 
bu geçiş mekanlarıyla kamusalın ve özelin farklı bir tanımını görmekteyiz. 
Mahremiyet dediğimizde katı kuralardan farklı daha liberal tanımlayacağımız 
bir mahremiyeten bahsedebiliriz. Özel alanınız olan bahçenizi mahallede 
beraber yaşadığınız komşulara açmaktasınız ve o özel mekanın tanımı 
kamusal bir renkte taşımaktadır. Özel mülkiyete olan bu mekanlardan 
geçmeniz belirli bir “parolayı” bilmeniz gerektmektedir. Hangi kapının sizi 
şehrin hangi bölgesine yönlendirdiğini bilmelisiniz ki kestirme bir yol olarak 
kapıların arasındaki geçiş sağlanabilsin. Şehrin kamusal hayatına direkt olarak 
katılamayan kadın ve çocuklardan kullanılan bu geçış mekanları kamusala 
katılmada dolaylı bir yoldan geçtiğini anlatmaktadır. Bir deneme geçişi 
Mehmet Pashe deralla no.9 evindeki kapicikleri kullanarak A noktasından B 
noktasına geçtiğimizde harcadığımız vakit, şehrin bilinen yollarından 
geçtiğimizden daha az olmaktadır. Çalışmanın önceki bölümlerinde 
mahremiyeten dolayı bu kapıların kulanımını tartışırken bide kestirme bir yol 
olarakta kulanıldığını Mehmet Pashe Deralladaki çizilen bir rotadan 
görmekteyiz. A noktasından B noktasına ulaşmak için 3 dakika 
harcamaktasınız(kırmızı renk) ancak şehrin ana yollarını kulanırsanız toplam 
7 dakika harcamış olmaktasınız(mavi renk)1. 

Her nekadar bu mekanları kullananlar direkt olarak kamusal hayata 
 

1 çizilen rota resim 2 
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katılamamış olsalarda kendilerinin dolaylı bir yolla kamusal bir hayatı 
olmaktadır. Mahalleli arasında bir karşılaşma mekanıda olan bu geçiş 
mekanları insanların mahaledeki birisiyle karşılaşıp mahalleden olup bitenden 
haberdar olma ve tartışma olanağına sahip olmaktalar. 

 

Figure 6 Mehmet Pashe Deralla No.9. Kırmızı renk kapickleri kulanarak A 
noktasından B noktasına ulaşmaktayız. Mavi renk ise bilinen şehir yollarını kulanarak 
A noktasından B noktasına ulaşmaktayız. 

 
Özel mülkiyete olan bu geçiş mekanlarından geçerken tanıdığınız ve 
selamlaştığınız insanların bahçelerinden geçiyorsunuz ve buda sizi güvenli bir 
ortamdam geçmenizi sağlıyor. Şehrin hiçbir dönem haritasında 
rastlamadığımız bu kapılara kamusal ve özelin net olarak ayrılamadığı ve 
bulanık bir fotografını görmekteyiz. 

Sosyal bütünlülük adına Kearn ve Forest (2000) tanımlaması, ortak bir 
kimliğe sahip olan günlük karşılaşmalara ihtiyaç duyulan, bir yere ve sosyal 
bir guruba ait olmak olarak sıralanmaktadır. Sayılan tanımlar Tetova şehrinde 
kurulan “gizli ağla” eşleşmekte. Şehirdeki mekan örgütlenemsinde daha alt 
ölçek olan mahahallelerde ortak değerler ve toplumsal kültür, bireyler ve 
guruplar arasında tolerans ve hoşgörünün sebebi olarak görülmektedir. İleriyi 
düşünüp tasarladığımızda bu olguların önemini kavrayıp tasarlamamız adına 
önem arz ederler. 
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1908-1910 Yılları Arasında Bosna-Hersek'te Yayınlanan 
Tarik Dergisi ve Arebica Adlı Alfabenin Önemi 

Adnan Kajević* 

Özet 

Tarik, 1908-1910 yılları arasında Bosna-Hersek’te Arebica alfabesiyle yayın 
hayatını sürdüren bir dergidir. Dergi ayda bir kere Arap alfabesiyle Boşnak 
dilinde yayınlanıyordu. Derginin sahibi Brčko (Brçko) şehrinden Hadži 
Fehim Aga Kučukalić (Kucukaliç) bir tüccar olup, derginin editör ve 
başyazarı makamında Cemâleddin Cauşeviç bulunmaktadır. Tarik dergisinin 
ana önemi, makalelerinin çoğunun Boşnaklar arasında Arebica olarak bilinen 
ve Boşnak diline uyarlanmış alfabe ile yayınlanmasıdır. Arebica, yirminci 
yüzyıl başında Cemâleddin Cauşeviç taahhüdüyle ortaya çıkan alfabedir. 
Alfabenin amacı, Bosna-Hersek Müslümanlarının 1878'de Berlin 
Kongresi'nde uğradıkları medeniyet değişikliğinden sonra yavaş yavaş 
kullanılmamaya başlanılan Arap alfabesi ile bağlantısını sürdürmekti. 
Avusturya-Macaristan yönetimi ile birlikte gelen kültürel değişikliklere hazır 
olmayan Boşnaklar yeni dilin, yanı sıra eğitim sistemini de reddetmişlerdir. 
Meydana gelen sosyal değişikliklerin giderileceği geçici bir çözüm 
bulunmalıydı. Cemâleddin Cauşeviç, Arap alfabesini Boşnak diline 
uyarlayarak yeni eğitim sisteminin kabulü konusunda Boşnak halkı tarafından 
olumlu olarak değerlendirilecek olan reformlara sebep olmuştur. İki yıldır 
yayınlanan bu dergi okuyucular tarafından büyük bir coşkuyla kabul 
edilmiştir. Çalışmada, Tarik dergisinin içeriğine odaklanılarak Arebica 
alfabesinin değerini ve Boşnak halkının üzerinde bıraktığı etki incelenecektir. 
Nitelik itibariyle dinî, ekonomik ve sosyal konuları ele alan bu derginin önemi 
tartışılacaktır. Sonuç itibariyle bu derginin iki yıl boyunca okuyucular 
üzerinde ne gibi bir etkisi olduğu bu çalışmayla daha iyi anlaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bosna-Hersek, Tarih, Dergi, Arapça, Dinî Eğitim 
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Giriş 

Müslümanlar Hz. Peygamber döneminden sonra yirminci asra kadar 
hayatlarını dünyadaki tüm Müslümanları birleştiren Halifelik kurumunun 
içerisinde sürdürüyorlardı. Halife makamı tüm Müslümanların manevi lideri 
olarak makamın asırlar boyunca çok sayıda değişikliğe uğraması ve istismar 
konusu olmasına rağmen, dünyanın farklı yerlerinden Müslümanları bir araya 
getiren hep halife olmuştur. İslâm dinine olan bağlılıkları göz önüne 
alındığında, Bosnalı Müslümanlar da 1878 yılına kadar Osmanlı Halifeliğinin 
bir parçasıydı. Böylece, resmi olarak halifeliğin kaldırılmasından kırk yıl 
önce, Bosnalı Müslümanlar istekleri dışında Osmanlı Halifeliğinden koparılıp 
İslâm dünyasının geri kalanıyla manevi bağlantılarını kaybettiler (Bušatlić, 
1924, s. 292). Bosna ve Bosnalı Müslümanların asırlık manevi güç 
merkezlerinden ayrılması büyük devlet tarafından verilen bir karar idi. Berlin 
Kongresi’nde, emperyalist devletler Bosna-Hersek’in topraklarının 
Avusturya-Macaristan egemenliği altına olacağı konusunda anlaşmışlardı. 
Tarihte bu olay Bosna-Hersek'in işgali olarak bilinirken, Bosnalı 
Müslümanlar için ise siyasî ve manevi desteğin kaybını ve bir kayıp ile 
durgunluk döneminin başlangıcını temsil ediyordu (Imamović, 1996, s. 361). 
İşgalin sonucu ise, Türkiye’ye çok sayıda insanın göç etmesi ve eğitim 
alanında durgunluk olarak bilinen dönem meydan gelmesi idi. Zira yeni 
rejimle o zamana kadar Bosnalı Müslümanlar tarafından bilinmeyen eğitim 
sistemi geldi. Bosnalı Müslümanların işgalinden sonraki yaklaşık otuz yıl, 
Avusturya-Macaristan'ın dayattığı okul sisteminin reddedilmesiyle geçti 
(Čaušević, 1928, s. 290). Boşnaklar arasında okula ve eğitime karşı büyük 
kovalamacadan sonra, yirminci asrın başında, okula karşı tutumu o zamanki 
muhafazakâr ulema anlayışından çok daha ileri olan bazı modern unsurlar 
ortaya çıktı (Mulabdić, 1938, s. 308). Bu modern unsurlar arasında, Bosna- 
Hersek nüfusu arasındaki eğitimsizlerin sorunlarını çözmek için Arap 
alfabesini Boşnak diline uyarlama fikri doğdu. Cemâleddin Cauşeviç gibi 
modern İslâm okulunun temsilcileri, büyük bir yükün altına girerek, kısa süre 
sonra Arap alfabesinin Boşnak dilinde kullanılmasını okul sistemine sokmayı 
başardılar ve dinî kitaplar ile ders kitapları Arebica alfabesiyle yazılıp 
basılmaya başlandı. Bu alfabenin halk tarafından iyi karşılanmasının bir 
sonucu olarak, bu yenilikçiler, uyarlanmış Arap alfabesiyle dergiler de 
basmaya başladılar. 1908'de bu çabanın başlangıcı olarak “Tarik” dergisi 
ortaya çıktı. Boşnaklar arasında türünün ilk gazetesi olarak bu derginin 
başarısı ilerdeki bölümlerde sunulacaktır. 

Arap Alfabesi’nin Boşnaklar Arasında Kullanım Tarihçesi 

Arap dilinin Bosna Hersek'te kullanılması, bu topraklardaki Osmanlı 
egemenliği dönemiyle ilgilidir. 1463'den 1878'e kadar olan süre, Bosna'daki 
Osmanlı yönetimi devam ettiği sürece, bu toprakların bir yandan 
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İslamlaştırılmasıyla sonuçlanırken, diğer yandan ise burada yaşayanların 
hayatlarında belirli oryantal unsurların benimsemesine yol açmıştır 
(Gažakova, 2014, s. 455). On altıncı asrın başlarında eğitim kurumlarında 
Arap dili kullanılmaya başlanmıştır. O zamanda Bosna’daki Müslümanlar 
nüfusunun çoğunluğunu oluşturduğundan dolayı, eğitim kurumları da dinî bir 
karaktere sahipti. Arap dilinin özgün etkisi ilk olarak edebiyat alanında 
görülmüştür. İspanya'daki Müslümanlar örneğini takiben ve Sufi geleneğinin 
etkisi altında, 17. asrın başında Bosna’daki bazı yazarlar (çoğunlukla Sufiler), 
Boşnakça dilinde fakat Arap alfabesiyle eserlerini yazarak Alhamiyado 
denilen yeni edebiyat türünün ortaya çıkmasında önemli rol oynamışlardır. 
Arap alfabesini Boşnak diline uyarlamak söz konusu olduğundan, bu 
yazarların hiçbiri sistematik olarak bu probleme yaklaşmadı, nitekim her biri 
kendi yoluyla Arapçada olmayan belirli fonetik formları meydana getirerek 
eserlerinde tatbik etmiştir (Aksoy, 2018, s. 187). Arap alfabesini Boşnak 
dilinin gereksinimlerine uyarlamak için ilk girişimler, bazı Arap harflerini 
değiştiren ve “elifica” adlı yeni bir alfabe oluşturan İbrahim Berbić (Berbiç) 
tarafından başlatılmıştır. Bu alfabenin karmaşıklığı ve halkın geniş kesimleri 
tarafından reddedilmesi nedeniyle, bu girişim başarısız olarak değerlendirildi, 
ancak benzer eylemler için iyi bir zemin oluşturmuştur (Traljić, 1941, s. 140). 
Bu girişimi müteakiben, Bosna-Hersek’in resmen Avusturya-Macaristan bir 
parçası haline geldiği Berlin Kongresi düzenlenmiştir. Berlin Kongresi'nin 
ardından Bosna'da ortaya çıkan tarihsel koşullar, Arap alfabesini Boşnakçaya 
uyarlama girişimlerini engellenmiştir. 

Causeviç'e göre Berlin Kongresinden sonra Bosna'da Müslümanların başına 
gelen durum şöyleydi; Bosnalı Müslümanların çoğu, Avusturya-Macaristan 
yönetiminin Bosna'ya gelişiyle açılan modern okullara çocuklarını 
göndermeyi reddetmiştir (Čaušević, 1928, s. 290). Bu tutumun temel nedeni, 
Avusturya-Macaristan okullarına giden çocukların Hıristiyan olacağına 
inanılmasıydı. Oldukça muhafazakâr olan bu tutum dönemin Müslüman 
uleması tarafından da savunulmuş, bu nedenle okul ve okullaşmaya karşı olan 
şüpheli yaklaşımlar daha da artmıştır. Çocukların eğitilmesine yönelik bu 
muhafazakâr tutum ve Bosna-Hersek’teki dinî hayatının önde gelen 
isimlerinin bu tutuma verilen destek, Bosnalı Müslümanların eğitim, kültürel 
ve ekonomik sahalarda yaşanan uyuşukluğunun sebebi idi (Čaušević, 1928, s. 
291). Devam eden bölümde dinî eğitim kurumlarının konumu tartışılacaktır. 

Dinî Eğitim Kurumlarındaki Durum ve Türkçe/Arapça Kullanımı 

Arap alfabesi (Arebica) ilk kez mektep veya medrese gibi din eğitim 
kurumlarında uygulandığından bu konu içerisinde tartışılacak hususlar daha 
da önem kazanmaktadır. 

Coğrafi konumlarıyla Avrupa dünya görüşüne dâhil olmalarına rağmen, 
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Bosnalı Müslümanlar yüzyıllar boyunca altında kaldıkları Osmanlı yönetimi 
sırasında Batı ile yalnızca ticari ilişkilerini sürdürmüşlerdir. Bu bölgedeki 
Müslümanları diğer Avrupa uluslarına bağlayan başka hiçbir kültürel veya 
sosyal unsur yoktu. Avrupa'nın kalbinde olsalar da Boşnaklar, dinsel ve 
kültürel olarak Osmanlı Türklerine en çok yakınlık gösteriyorlardı. 
Boşnakların Osmanlı idaresine karşı ilk muhalefeti ve kızgınlığı, 19. yüzyılda 
Sultan II. Mahmut döneminde yapılan Tanzimat reformların başlamasıyla 
görülmüştür. Yapılan reformlara karşı ayaklanan Boşnaklar, Türk kökenli 
olmayan diğer uluslar gibi reformların uluslarüstü Osmanlı devleti kavramını 
baltaladığını düşünüyorlardı (Hadžijahić ve Traljić, 1994, s. 113). Bosna’da 
Osmanlı yönetiminin son yıllarda okul ve okullaşmaya karşı oluşturulan 
memnuniyetsizlik, 1878’den sonra Avusturya-Macaristan işgaliyle ikiye 
katlanmıştır. Bosna'da Osmanlı yönetiminin sona ermesinden önce açılmaya 
başlayan ıslah okullarından memnun olmayan halk, Avusturya-Macaristan 
işgalinin beraberinde getirdiği yeni okul kurumlarını artık tamamen 
reddediyordu (Mulabdić, 1938, s. 307). Yeni rejim tarafından resmi alfabe 
olarak Latin alfabesi kabul edilirken, Arap alfabesi tamamen göz ardı 
edilmiştir. Mulabdiç'e göre bu durum, işgalden sonra her değişikliğe karşı 
büyük bir güvensizlik besleyen yorgun insanlar arasında ek bir 
memnuniyetsizlik yaratmıştır. Avusturya-Macaristan yönetimi, kaybedilen 
güveni yeniden kazanmak için din görevlilerini olabildiğince çabuk 
yetiştirmek için Mektebi-Nuvvab gibi bazı din okullarda reform yapmaya 
çalışmıştır (Čaušević, 1928, s. 292). İşgalci yetkililer tarafından dinî 
kurumlarda yapılan reformlar başarısız oldu, bu nedenle halk arasında Berlin 
Kongresi’nde Boşnaklara garanti edilen dinî ve ilmî muhtariyeti savunan bir 
grup insan ortaya çıkmıştı. Zamanla tarihte Cabiç’in hareketi (Hareketin lideri 
Ali Fehmi Cabiç idi) olarak bilinen bir harekete dönüşen bu grubun temel 
talepleri, Vakıf kurumlarının statüsündeki değişiklik getirmek ve dinî 
eğitiminde muhtariyet kazanmaktı (Šehić, 1980, s. 70). On yıllık çabaların 
ardından 1899’de faaliyetleriyle başlayan bu hareket, Avusturya-Macaristan 
yetkililerinden taleplerde belirttiği noktalar çerçevesinde bir takım özerk 
haklar kazanmaya başarmıştır (Hadžić, 1925, s. 146). Elde edilen özerk haklar 
ile Boşnaklar için kendi ana dillerinde din eğitimi alma fırsatı sağlanmıştır. 
Hıristiyan alfabesi olarak nitelendirilen Latin alfabesine duyulan tepki, Latin 
alfabesinin kültürel antitezi olarak görülen Arebica alfabesinin oluşmasıyla 
aşılmaya çalışılmıştır. Arap alfabesini Boşnak diline göre uyarlamaya yönelik 
önceki tüm girişimler, belirtildiği gibi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Din 
eğitiminin ihtiyaçları için halkın anlayacağı sağlam bir temelde yeni bir alfabe 
oluşturmak ve hem Boşnakça hem de Arapça dil unsurlarını barındırmak 
gerekiyordu. Cemâleddin Cauşeviç bu işi üzerine alarak yeni bir alfabe 
oluşturmanın yanı sıra din eğitimi reformunun temellerini atmıştır (Traljić, 
1941, s. 140). Traljić’e (1941) göre Avusturya- 
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Macaristan döneminde resmi alfabe olarak Latin kullanımına ani bir geçişin 
şiddetli tepkilere yol açacağını gören Cauşeviç, önceki nesillerin örneğini 
izleyerek Arap alfabesini yeniden düzenleme fikrini gündeme getirmiştir. 
Yeni alfabeye Arebica adı verildi, daha az sıklıkla Hrvatica (Hırvatça 
Alfabesi) olarak da adlandırılmıştır. 

Bu Cauşeviç’in jesti büyük bir coşkuyla insanlar tarafından kabul edilmesine 
rağmen, din eğitimindeki durum hala çok kötü vaziyetteydi. Okuma yazma 
bilmeme oranı yüzde 90 civarındaydı ve nüfusun yaşlı kuşakları çocuklarının 
eğitimine olan ihtiyacı ciddiye almamışlardır (Mulić, 1943, s. 105). Mulić’e 
(1943) göre eğitimin önemini kabul eden çok az sayıda eğitimli insan 
çocukları okula gönderirken, büyük çoğunluğu bunu reddetmiştir. Kız 
çocukların okullaşması kenara itilen bir konuydu. Öte yandan, okullarda 
Türkçe veya Arapça kullanım sorunu vardı. Ders kitapları ve dinî kitaplar, 
çocukların anlaması zor olan Arapça veya Türkçe olarak basılıyordu. 

Cauşeviç, İslami ilkeler ve düzenlemeler konusunda bilgili ve modern bir 
âlimdi. Memleketine geldikten sonra Türkiye'de on yedi yıl eğitim süresinde 
kazandığı bazı ileri unsurları halkının arasında yaymak istemiştir (Pandža, 
1938, s. 301). Fakat eğitim reformunu içeren gelişmiş fikirlerin uygulanması 
tam olarak Cauşeviç'in öngördüğü gibi gitmemiştir. Karić (Kariç), Avusturya- 
Macaristan'ın din eğitim kurumlarını tamamen reform etme konusunda 
isteksiz davrandığını ve bu kurumlardaki kötü durumdan önceki hükümetin 
sorumlu olduğuna dair bir bahane uydurduğunu dile getirmiştir (Karić, 2016, 
s. 44). Cauşeviç'e göre, Arap alfabesinin tam olarak uygulanması ancak bu 
alfabeyle kitapların yerel dilde basılmasıyla mümkün olacaktır. Bu fikre sıkı 
sıkıya bağlı kalarak, Boşnak dilinde Arapça dini kitaplar basmaya başlamıştır. 
Halkına okuryazarlık konusunda yardım etme arzusu, yalnızca ilk üç yıl 
içerisinde yeni alfabede neredeyse yirmi kitap basılmasıyla sonuçlanmıştır 
(Pandža, 1938, s. 301). Arebica’yla basılan yeni kitaplar, Türkçe ve Arapça 
dinî ders kitaplarının okullardan kaldırılmasına yol açmıştır. Birinci Dünya 
Savaşı’ndan önce Bosna-Hersek’te yerel dilde yürütülmeye başlanan din 
eğitimi çoğunlukla Arebica olarak yazılmış ders kitaplarından öğretiliyordu. 
Dinî eğitim kurumlarında Arap alfabesinin uygulanmasındaki başarının 
ardından Cauşeviç, yeni bir alfabeyle basılacak bir dergi başlatma fikrini 
gündeme getirmiştir. Cauşeviç tarafından başlatılan derginin adı Tarik idi ve 
1908’den 1910’a kadar daimî olarak yayınlanmıştır (Handžić, 1938, s. 309). 

Tarik Dergisi 

Dünya çapında basının ilerlemesi zirveye ulaşırken Bosna-Hersek'te de aynı 
eğilim izlenmiştir.Yirminci asrın başında, konusu millî nitelikte olan ilk 
dergiler ortaya çıkmıştır. Öte yandan, Avrupa ruhuyla büyümüş Müslüman 
aydınlar kendi dergilerini yayınlamaya başlamıştır. Bosna halkının dinî, 
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kültürel ve ekonomik hadiseleri ele alınan ilk dergiler Behar ve Gajret idi. 
Handžić’e (1938) göre Cemâleddin Cauşeviç gibi bazı dinî şahsiyetler, 
Bosnalı Müslümanların Arapça harfleriyle yazılmış bir dergiye ihtiyaç 
duyduklarını vurguluyorlardı. Bosna entelektüel sahnesinin bazı muhafazakâr 
unsurlar tarafından böyle bir şeyin imkansız olduğu ifade edildikten sonra, 
Tarik dergisinin başlatıcı olan Cauşeviç onları aksi yönde ikna etmeye karar 
vermiştir. 

“Tarik dergisi 1 Haziran 1908'de yayın hayatına başladı ve editörü 
Cemâleddin Cauşeviç idi. Dergi ayda bir kere Sırpça-Hırvatça dilinde Arap 
alfabesiyle on altı sayfa olarak yayınlandı. Bu derginin sahibi Brčko (Brçko) 
kasabasından tüccar Fehim Ağa Kucukaliç olup, editör ve yazı işleri müdürü 
Cauşeviç idi. Tarik iki yıldır kesintisiz yayımlandı, son sayısı ise 11 Nisan 
1910'da yayımlandı. "Sevgili Okurlar ve Dostlar" son sayısında yayınlanan 
başlıklı makalenin   Cauşevic,   derginin   kişisel yükümlülükleri     nedeniyle 
askıya alınacağını duyurdu“ (Preporod, 1971, s. 177). 

Yukarıdan derginin faaliyetine devam edileceği sonucuna varılsa da, Tarik 
1910’dan sonra yayınlanmadığı için böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Böyle 
bir dergi başlatma nedenlerine gelince, elbette çok sayıda nedenler mevcuttu 
ve onları şu şekilde sıralayabiliriz: Arap alfabesiyle olan bağlarını sürdürmek, 
Latin alfabesinin kullanımına zemin hazırlamak için hafif bir geçiş yapmak, 
dinî öğretimi geliştirmek ve son olarak Cauşeviç'in kişisel istekleri bu 
derginin başlatılmasınin en önemli nedenlerinden bazıları idi (Nametak, 1939, 
s. 102). 

Derginin içeriğinde az sayıda Türkçe veya Arapça metinleri mevcut olmasına 
rağmen ağırlıklı olarak yerel dilde yazılmış metinlerle zenginleştirilmiştir. 
Türkçe-Osmanlıca olarak yazılmış makaleler dışında tüm bu metinler, 
derginin program oryantasyona göre uygun bir şekilde yerel dilde Arapça 
harflerle yazılmıştır (Hasanović, 2010, s. 211). Hasanović’e (2010) göre 
yirminci yüzyılın ilk on yılında Bosna'daki dinî hayatın yenilikçi ve 
muhafazakâr unsurları arasındaki gerginlikler çok apaçıktı. Yerel dilde Arap 
alfabesiyle dergi başlatmak muhafazakâr görüşlerine büyük bir darbe 
olduğunu vurgulamıştır. 

Tarik dergisinin içeriğine gelince, dinî konular üzerinde vurgu yapılırken, 
derginin geri kalan kısmı Bosnalı Müslümanların hayatından sosyal, 
ekonomik ve günlük konularla doluydu. Cemâleddin Cauşeviç'in hem kendi 
kitabını hem de kendisiyle ilişkisi içinde olan diğer yazarların kitaplarını 
Tarik'de yayınladığı için bu derginin, Cauşeviç'in reformist fikirlerinin hayata 
geçirildiği yer olduğu söylenebilir (Handžić, 1938, s. 310). 

Bu derginin ilk sayısı vesilesiyle giriş metinde birkaç konuya vurgu 
yapılmıştır. Yayın kurulu, bu derginin tutarlılığı tüm halkın katılımıyla 
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mümkün olacağını dile getirmiştir. Öte yandan, Tarik için yazı yazmaya hazır 
olduğunu düşünenler davet ediliyor. Giriş metinde diğer şeylerin yanı sıra ana 
dilin (Boşnakça) kullanımı da söz konusuydu. Bu konu içerisinde, metinde 
kardeş olarak anılan tüm Doğu halklarının dinî konular söz konusu olduğunda 
ana dillerini kullandıkları vurgulanmıştır. Yayın kurulu metnin devamında 
Boşnakların neden aynı şeyi yapamayacağını sormuştur (Tarik, 1908, s. 4). 
Alfabe kullanımı söz konusu olduğunda Tarik’deki tüm metinlerin 
"Müslüman" alfabesiyle yazılacağı bilhassa vurgulanmıştır. Tarik’deki eğitim 
yazılarının her yaş okuyuculara yönelik olacağı, ancak bu derginin ilk 
bölümünde medreselerdeki ve mekteplerdeki durumu ele alacağı için özellikle 
muallim ve müderrislerin istifade edileceği belirtilmiştir (Tarik, 1908, s. 5). 
Derginin ilk sayısında mekteplerdeki müfredat planları hakkında tartışılmıştır. 
Mektepler için mevcut müfredat planlarına göre büyük yerlerde bulunan 
mekteplerde çocukların Türkçe öğrenmeleri öngörülmüş ve böylece dinî 
dersler arka plana konulmuştur. Tarik yayın kurulunun bu konudaki tutumu, 
çocukları gereksiz yere Türkçe öğrenmeye mecbur bırakmanın gereksiz 
olduğu, ancak onlara mektep düzeyinde yeterli din eğitimi verilmesi 
gerektiğidir. Yine yayın kuruluna göre çocuklar için Türkçe öğrenmek 
verimsizdir, zira dili iletişimde kullanabilecekleri veya onunla konuşabilecek 
düzeyde ustalaşmıyorlardı (Tarik, 1908, s. 8). Mekteplerdeki durum 
konusunda tartışmalar derginin ilk yılı boyunca devam etmiştir. 

Tarik’in her sayısının giriş kapağında bunun bir eğitim ve eğlence dergisi 
olduğu yazılmasıyla beraber, iki yıl içinde mektep ve medrese gibi din 
okullarında ders kitabı olarak hizmet görülecek bazı önemli dinî eserler 
yayına sürmüştür. Tarik’de yer alan bu türünün ilk eseri İslâm Büyükleri 
(İslamski Velikani) olarak bilinen kitap idi. Kitabın yazarı, derginin katkıda 
bulunanlardan Muhammed Seid Serdareviç'tir (Handžić, 1938, s. 310). Bu 
kitabın Tarik’de yayınlandıktan sonra ayrı bir baskısı da yapılmıştır. Eser, 
İslâm Tarihinin en önemli isimlerinden bazılarını, ağırlıklı olarak Hz. 
Peygamber’in sahabelerini, hayatlarını, karakteristik özelliklerini ve 
erdemlerini ele almıştır. Abdullah b. Ömer ve Muâz b. Cebel gibi tanınmış iki 
sahabenin hayatları giriş konusu olarak ele alınmıştır (Tarik, 1908, s. 21). 
Mekteplerdeki vaziyeti ile ilgili önceki konu gibi, bu çalışma da derginin ilk 
yılı boyunca kesintili olarak yayınlanıyordu. 

Tarik, iki yıllık süren faaliyetlerinde çeşitli eğitim içerikleriyle 
zenginleştirilmiştir. Editörler, eğlence bölümünde okurda asil nitelikleri 
uyandırmayı amaçlayan eğitici içerikler getirmişler, zira derginin giriş 
kelimesinde belirtildiği gibi, Tarik’in içinde nefretten ilham alan yazılara yer 
verilmeyecektir (Tarik, 1908, s. 5). Tarik’in ilk sayılarında geçen öğretici 
hikâyelerden biri şu şekildedir: 

“Bir zamanlar sahanda bir şey taşıyan bir çocuk varmış ve sahanın üzerinde 
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kapağı da varmış. Bir adam çocuğu karşılanmış ve şöyle sormuş: ‘Ufaklık 
sahanın içinde ne var?’ çocuk da ‘Kardeşim, sahanın içinde ne olduğunu 
bilmek caiz olsaydı üzerinde kapak olmazdı herhalde’ demiş’” (Tarik, 1908, 
s. 12). 

Tarik'de bu tür öğretici birçok hikâye mevcut, zira bunlar İslâmî bilgeliği yerel 
halkın mizah anlayışıyla birleştiriyordu. Tarik, her yaştan ve kuşaktan bir 
dergi olduğu için, çocukların ana aktör olduğu pek çok eğlenceli ve öğretici 
öykü içeriyordu. Çocuğun ana rol aldığı bir öykü şu şekildedir: 

“Bir zamanlar, çocuğunun sofradayken onlardan hiçbir şey istememesini ve 
önünde konulanı yemesini gibi nasihatlerde bulunan bir anne ve baba varmış. Bir 
keresinde sofradayken anne-baba çocuğa ekmek vermeyi unutmuş. Bunu gören 

çocuk, emirlerini yerine getirmeye karar verdi, fakat diğer yandan, ona ekmek 
vermeyi unuttuklarını bilmelerini sağlayacak yollar aramış. Çocuk biraz tuz 

alıp önüne dökmüş, anne-baba bunu   gördükten   sonra   tuzla   ne 
yapacağını sormuş, çocuk da ‘Eğer bana ekmek verirseniz belki tuza banarım’ 

demiş’“ (Tarik, 1908, s. 12). 

Tarik, kısa ve öğretici konuların yanı sıra İslâm dünyasından da bazı hadiseler 
getiriyordu ve birçok yerde Batı basınının İslâm dünyasındaki yaşanan 
hadiseleri doğru bir şekilde haberlerinde aktarmadığı için eleştirildiği 
görülmüştür. Bunun net bir örneği, Hicaz demiryoluunu inşa etmek için 
parasının bittiğini ve Müslümanlardan bu projeyi tamamlamak için sadaka 
istendiğini haber yapan ismi bilinmeyen bir Batılı medya kuruluşunu eleştiren 
Hicaz Demiryolu manşetinde bulunabilir (Tarik,1908, s. 10). Derginin editör 
kurulu ağırlıklı olarak dinî görüşlerine eğilimli oldukları için, Tarik’de edebî 
formlara fazla yer verilmemiştir. Diğer bir yandan Tarik’in ilk sayılarında bir 
kişinin sabit bir entelektüel kişilik haline gelmesine yardımcı olabilecek tek 
silah olarak bilginin önemine vurgu yapan Dinle Genç şiir mevcuttur. Şarkının 
bir satırı şu şekildedir: 

“Bahtiyarlığını istiyorsan, ilimle uğraş, 

Günümüzün âlimler önde gelen kahramanlardır, 

İlmi talep edersen her çeşit çiçek toplayacaksın, 

Böylece, her iki dünyada hem ruhunu hem de bedenini 

süslemiş olacaksın” (Tarik, 1908: 28). 

Bu dergiye neden ihtiyaç duyulduğunun sebeplerini sıralayan ve aynı zaman 
göze çarpan Tarik gereği hakkında (O potrebi Tarika) adlı manşettir. 
Makalede, başarıya ulaşmak için birlik ve beraberliğe olan ihtiyaç 
vurgulanmıştır. Bu açıdan bakıldığında makalede, Bosnalı Müslümanların 
basın söz konusu olduğunda gecikmiş bağlantılar eleştirilmiştir. Şöyle ki, 
Bosna Hersek'teki diğer halklar, Sırp ve Hırvatlar gibi, kendi halklarının 
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entelektüel gelişimini teşvik eden medyaya sahipken, Boşnaklar için durum 
böyle olmadığı belirtilmiştir (Tarik, 1908, s. 34). Öte yandan makalede, 
derginin yayınlanmasına neden olan bazı niyetler ana hatlarıyla açıklanmıştır. 
Hâlbuki derginin yayın kurulu Avusturya-Macaristan işgalinden sonra 
Boşnaklar arasında yayılan bir sürü olumsuz hadiseleri eleştirildiği tek yer 
burası değildir. Tarik’in yayın kurulu tarafından yayınlanan Dedenin 
Menakıbler adlı eserinde birkaç yerinde Boşnakların bazı eylemler sert bir 
şekilde tenkit edilmiştir (Handžić, 1938, s. 311). 

Bu eser Causeviç'e aittir ve 1914'te Mostar'daki Müslüman Kütüphanesi 
(Muslimanska Biblioteka) tarafından ayrı bir çalışma olarak yayınlanmıştır. 
Eser, Dedenin arkadaşı takma adıyla imzalanmış olmasına rağmen eserin 
yazarı Cauşeviç olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak Tarik’de hem makale 
hem de kitap olmak üzere imzasız çok sayıda başka çalışma bulunmaktadır. 
Dergideki imzasız makalelerin çoğu Causeviç'e aittir (Handžić, 1938, s. 310). 
Dedenin Menakıblerı eseri kısa öykü şeklinde yazılıp, içerik ise Bosnalı 
Müslümanların 1878 işgalinden sonraki sosyal hayatını konu alan bir dizi 
öykü ile zenginleştirilmiştir. Çalışmada öne çıkan konular şunlardır; 
Müslüman kadınların istihdamı, Türkiye’ye göç, Dinî kurumların reformu ve 
Müslüman yetimhanenin kurulma meselesidir (Čaušević,1914, s. 20). 

Bu kısa çalışmanın yanında, Tarik’de yer bulan daha birçok değerli eser 
bulunabilir. Bu eserler arasında Kısa Tarihi İslâm ve Vaazlar adlı çalışmalar 
en önemli yer almıştır. Eserlerin her ikisi de Cauşeviç tarafından yazılmıştır 
(Handžić, 1938, s. 311). Tüm bu eserlerin önemi şu şekilde sıralayabiliriz; 
birinci sırada Arebica (Arapça harfleriyle Boşnakça dilinde) yazılmış 
olmaları, ikinci sırada ise, Birinci Dünya Savaşı öncesi yıllarda bu eserlerin 
çoğunun medrese ve mektep gibi dinî okullarda ders kitabı olarak hizmet 
görmesidir. Tarik dergisi Arap alfabesinin koruyucusu ve Bosna-Hersek’te 
savaş öncesi yıllarda yani sıra Avusturya-Macaristan işgali sırasında din 
eğitiminin gelişiminde tek destekçisi olduğu söylenebilir. Tarik’de çok sayıda 
dinî içerikli eserin yayınlanmasıyla birlikte, derginin eğlence olarak 
adlandırılan bölümde yer alan makaleler her biri kendi tarzında Bosna 
halkının entelektüel gelişimini etkileyen hikmetli ve öğretici nasihatlerle 
doluydu. 

Derginin bahsi geçen bölümünde yer alan çok sayıda kısa öykü, yani 
hikâyecik, Mehmet Akif Ersoy’un başyazarlığı üstlenen Sırât-ı Müstakîm 
dergisinden çevrilmiştir (Hasanović, 2010, s. 210). Osmanlı 
İmparatorluğunun tarihinde II. Meşrutiyet dönemi olarak adlandırılan süreçte 
yayın hayatına başlayan İstanbul dergileriyle olan bu bağlantı ve söz konusu 
öykü ve hikâyeciklerin tercümesi, Türkiye'de kaldığı sırada yalnızca Türkçe 
değil, Arapça ve Farsça gibi diğer Doğu dilleri yüksek bir seviyede bilen 
Cauşeviç aracılığıyla gerçekleştirilmiştir (Karić, 2016, s. 47). Tarik için o 
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yıllarda İstanbul’da ortaya çıkan Sırât-ı Müstakîm yani Sebîlürreşad gibi 
dergilerin eşit olduğu söylenebilir. Tarik’in hem birinci hem de ikinci yılda 
ilgi görmüş konularından biri de Bosnalı Müslümanların Türkiye’ye olan 
göçleridir. İkinci yılında, dokuzuncu sayısında, derginin yayın kurulu göç 
(hicret) kavramını dinî açıdan incelediği Hicret adlı bir başlık bulunmaktadır. 
Diğer şeylerin yani sıra, metinde şunlar vurgulanmıştır: 

“Bosna’da olan Hicret hareketi gerçek nedenlerden değil bizim büyük 
cehaletimizden kaynaklanıyor. Cehaletten dolayı her Allah’ın emrini yanlış 
anlıyoruz. Örneğin, Din-i İslâm şöyle diyor; ‘Bilgelik, Müslümanların kayıp 
olan şeydir, buldukları her yerde onu almaları gerekir.’ Buna dayanarak, biz 
Müslümanlar en bilgili kişiler arasında olmalıyız. Doktorlar, avukatlar, 
haritacılar, iktisatçılar, ustalar, tüccarlar, marangozlar, demir işçileri, 
terziler aramızdan olmalıdır. Fakat gerçekten öyle mi? Hepimiz gerçekte 
böyle bir durum söz konusu olmadığını biliyoruz. Memleketimizde durum 
öyle ki, birisinin en basit arabayı bile tamir etmesi gerekiyorsa, onu yapmak 
için başkasına gidecek. Bizim insanlar sık sık durumumuzun ne kadar 
kötü olduğu konusunda birbirlerine şikâyet ediyorlar. Bu ağıt genellikle 
meyhanelerde veya bir tür sohbetlerde yapılır. Biz galiba gökten bir şeyin 
elimize düşmesini bekliyoruz. Bizi dışarıdan izleyen ve Kur’ân-ı Kerim’in 
mesajını bilmeyen biri, cehalet ve tembelliğin imanla bağlantılı olduğunu 
düşünürdü. Fakat Din-i İslâm’ın gerçek mesajı şu şekildedir; ‘İnsana sadece 
elde ettiği kadar aittir’ veya ‘Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış, yarın 
ölecekmiş gibi de ahirete çalış’”(Tarik, 1910, s. 131). 

Yukarıdan Bosnalı Müslümanların tembelliğinin sert bir şekilde eleştirildiği 
görülmüştür. Bu tür yazılar Bosna-Hersek’in diğer dergilerinde de 
bulunuyordu. Bosna'daki Avusturya-Macaristan hükümeti aslında nüfus 
konusunda göçünün demografik bir dengesizliğe yol açabileceğinin 
farkındaydı, bu yüzden bu eğilimi önlemek için her şekilde çalışmıştır 
(Bayram, 2016, s. 61). Bayrama (2016) göre, Hükümet, Müslüman nüfusun 
göçünü önlemek amacıyla yazı yazacak ve böylece insanları bu eylemlerden 
vazgeçirecek destekçileri dinî temsilcilerin arasında bulmuştur. 
Yukarıdakilerden Tarik’in yayın kurulu Bosna’dan Türkiye’ye nüfus akışını 
durdurma konusunda yoğun bir şekilde çalıştığı anlaşılmaktadır. 

1910’da Tarik yayın hayatının sona ermiştir. Onun durdurulması okuyucular 
arasında büyük üzüntü yaratmıştır. Tarik’in devamı olarak takip eden yıllarda 
Muallim ve Misbah gibi birçok dergi yayın hayatına geçirilmiştir. Program 
açısından bu dergilerin Tarik ile pek çok ortak yanı vardı. Dergilerin her 
birinin amacı, halk tarafından sıcak bakılmayan Latin ve Kiril alfabesinin 
kullanımına yol açmıştı. 

Sonuç 

Tarik, yirminci asrın başında Bosna-Hersek'te büsbütün dinî karaktere sahip 
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ilk dergidir. Dergi, Bosna-Hersek’in ilhakı ile aynı zamana denk gelen 
1908’de kurulmuştur, bu da Bosna’da o dönemdeki tarihsel koşulların çok 
gergin olduğu anlamına gelmektedir. Dergi, Avrupa ihtişamından ve 
endüstriyel ilerlemesinden etkilenen yenilikçi ulema tarafından başlatılmıştır. 
Tarik’de 1908’den 1910’a kadar yayınlanan çok sayıda makalenin 
içeriğinden, zamanın modern akımlarına olan düşkünlüğü görmek 
mümkündür. Özünde, İslâmî ruhuyla beslenen bu yenilikçi ulemanın 
çabalarının bir sonucu olarak Tarik ve ona benzer birçok dergi ortaya 
çıkmıştır. Derginin önemi, insanların Latin ve Kiril alfabesinden çok daha iyi 
anladığı Arapça alfabesiyle yazılmış olmasıdır. Tarik, o dönemde Bosna- 
Hersek’te din eğitiminde yaşanan kötü vaziyet nedeniyle din eğitiminin 
gelişmesine olumlu yöne etkileyeceğini eğitimli içerikler getirmiştir. Derginin 
ikinci amacı ise, kademeli olarak ve halkın desteğini kazanarak Latin gibi yerli 
alfabelerin kullanılmasının önünü açmaktı. Bu girişim başarılı oldu, şöyle ki 
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Bosna’da tüm dergiler Latin harflerle 
basılmaya başlamıştır. Dergi yalnızca iki yıl yayınlanmış olmasına rağmen 
çeşitli İslâm alanlarda çok sayıda önemli eser getirmiştir. Tarik, Bosnalı 
Müslümanların Avrupa modernizmine yönelik eğilimlerini ve hayatlarının 
ayrılmaz bir parçası olarak İslâm dinine olan bağlılıklarını en iyi şekilde 
yansıtmaktadır. Derginin içeriğine göre, yirminci asrın ilk yirmi yılında 
Türkiye ve Mısır’da görülen benzer girişimlerinin devamı olduğu 
söylenebilir. 
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Traditional Trade Route of Indian ocean : The study 
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Abstract 

A trade route is a logistical network for the commercial transport of goods. 
The period from the middle of the 2nd millennium BCE to the beginning of 
the common eras saw societies in Southeast Asia, Western Asia, the 
Mediterranean, China, and the Indian subcontinent develop major 
transportation networks for trade. This paper focus on trade over bodies of 
water. The Arabs and Indian merchants maintained a good relationship in the 
field of trade. The Arabs did not prefer a single trade routes, but they started 
to find new trading between world. They started step by step moving from one 
place to other place through sea. This route was used for networks of 
commercial and noncommercial transportation. This maritime route played 
significant role on developing good network with Indian people and islands. 
This trade also helped spread of Islam, Hinduism and Buddhism to the east 
and west. This Maritime Silk Road opened a road for understanding coastal 
cultures in the Indian Ocean. 

My paper throws lights on trade route of Arabs before and after Islam. Not 
only that trying to review oldest trade routes and islands between Indian and 
Arabian sea. The same time attempting to read over Arab travelers and their 
exploring the Indian ocean experiences. The questions about how they 
travelled and what was the travel strategy, what were goods exported and how 
they maintained relationship culturally and economically. 

Keywords; Indian Ocean, Trade Route, Arab, Maritime Relation 
 

Introduction 

Indian Ocean which are still miracle , as per historical evidence major events 
of trade on this Ocean started sine ancient days(Sclater, 1971). Maritime trade 
is one of the indicators and determining sectors of world economy . it relates 
to coastal regions; same time sea root of trade plays a significant role in 
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international trade. sea transport was more risk and challenge but also it is 
increasingly been competitive with other modes of transport(İsmet BALIK, 
Kadir AKSAY, 2015). India, and China was one of an ancient "world market, 
which controlled through ocean trade and that developed ancient 
economics(Fitzpatrick, 2011). The western Indian ocean developed as a main 
maritime hub of old-world exchange after 300 BC. This way of trade created 
as trade Centre of people from all coasts of the western Indian ocean through 
dealing in aromatics, spices, textiles, gems, glass, metal, slaves, grain, timber, 
and other commodities etc. (Seland, 2014). 

Although smaller than pacific and Atlantic, Indian Ocean has been traversed 
since times immemorial. People living on Asian-African littoral states traded 
with each other and also with the Romans and Greeks through the medium of 
Indian Ocean waters before and after the beginning of the Christian era(Sheth, 
2002). At same time, Indian Ocean is the largest warm pool on Earth, and also 
it plays an important role in shaping climate on both regional and global 
scales(Schott, Xie, & McCreary, 2009). Which is the only tropical ocean 
where the annual-mean winds on the equator are westerly(Shang-Pıng Xıe, 
2002). As per world research, Indian ocean is associated with a strong 
monsoon(Webster, Moore, Loschnigg, & Leben, 1999). 

The experiences of medieval and early modern traveler's description to 
reconstruct ancient pattern of communication. The Indian ocean passed by 
two major axes that between Red Sea Nile and the Persian Gulf until the third 
century CE. Merchants travelling from India can sail without much longer 
journey to port of Red Sea. Geographers and archeologists indicated that the 
best time to leave Indian ports for the Red Sea was between the start of 
December and 13 January. Indian ocean monsoons which vary in strength and 
hard warm from year to year. But, Arabian sea blow steadily from the south 
west from May to September and from the north east from November to 
March(Seland, 2011). Also , Indian ocean's commercial network of 
development were documented at the time of Islamic and Jewish diaspora of 
medieval period. Same time before the rising of these religions Christianity 
and its mission had trade network with Indian ocean(Seland, 2017). In ancient 
time, western Indian ocean was the main trade way of Chinese silk, Indian 
spices and textiles, African ivory, Arabian aromatics, Afghan gems, Egyptian 
glass, Syrian wine, and Spanish silver . These commodities were crossed in 
the ships from the Arabian sea , Persian/Arabian Gulf and Red sea. For 
communication each other face main problem but the language of the Indian 
ocean rim was complex(Seland, 2013). In ancient times, Ports were the 
commercial center due to large amounts of cargo. In maritime transportation, 
large scale of cargo shipped to different region. coastal ports were served for 
merchant vessels (Atak, n.d.). 
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Rise of Trade at Indian Ocean 

We know that Silk route played a major role on exchanging commodities , 
culture and beliefs. BC 200 years ago started silk route from china through 
Indian ocean to Arabian and western Countries(ARSLAN, 2018).This trade 
relationship helped Arabians to build strong relationship through trading and 
marriage from Indian coastal regions like Malabar. Due to the rise of Islam, 
Arab traders entered to the Indian ocean and spread coastal area which helped 
to develop of Indo-Arab trade. At the time of Abbasid caliph Abu Jafar Al- 
Mansur, the Arab empire connected and strengthened network by water with 
the water system of Tigris and Euphrates which jointly flowed to the Persian 
Gulf. The ancient ports of Ubulla, Daryan, and Sohar played major role. Basra 
became important trade hub for stockings good from different parts of World 
(Kunhali, 2018). 

Southeast Asia is the main trans- regional networks region of maritime trade, 
it became the history of Indian Ocean. It became inseparable from religion 
and ritual. The commodities like ceremonial, medicinal, or cosmetic functions 
found under the name of Sanskrit(Hofmeyr, 2010). Simply , According to 
Isabel Hofmeyr, India ocean complicates binaries, moving us away from the 
simplicities of the resistant and the dominating global and toward a 
historically deep archive of competing universalisms (Gilbert, 2002). 

However, People live in different part of world awash with transnational flows 
of culture and trade. According to Chaudari, argues that the "Historical unity" 
periods between the rise of Islam and after 1750. Before 1000 years merchants 
sailed multi-year travel. and after 1000 years merchants make short articulated 
voyages (Alpers, 2015). According to Alpers, this Indian ocean region's 
seasonal winds that for thousands of years dictated the trade routes and 
agricultural processes of the region. Evidence of trade history on the Indian 
Ocean as early as 5000 BCE. He states the details of struggle and challenges 
for economic dominance between the Portuguese and Ottoman Empire and 
explains how the rise of European trading was . International trade theories 
explain that international trade provides increasing welfare for countries under 
given conditions. also this way of trade transformed and developed conditions 
of natural and acquired endowments of countries by time (Cerev, 2007). As 
per study of Aiyangar, mention that diplomatic intercourse of Ma'bar or 
Malabar region of south coast of Indian ocean and china was deep relationship 
of trade from 1280 onwards (Aiyangar, 1921). During the time of ancient the 
world’s center of gravity is transferring from the Atlantic to the Asia-Pacific 
region. This change also emerged nowadays as a most famous trade root 
throughout the World (Duygu Çağla Bayram, 2018). 
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We know that Seas which surround the seven continents on the earth is 
naturally the most important part of the transportation. The sea trade is 
increasing relationship and power . The Indian ocean and trade how play 
important role on geopolitics and its effects on developing a global sea trade 
power. It also involves all economic and military elements(YILDIZ, 2019). 
The    growth    of    maritime    transportation     in     world     trade increased 
the importance of world trade . As per study about Maritime trade it covered 
by special structure of trade. So it is a very difficult and risky line of business 
(Deniz, 2019). 

Oman And Yemen Sea Port 

The world had a commercial ties with India, Persia, Anatolia and Arab 
world(Denbow, Klehm, & Dussubieux, 2015). Although maritime trade 
covers many political, military and administrative issues in terms of 
economics and economic history, it is mainly based on maritime trade(Gilbert, 
2002). Arabs also migrated from one territory to other part of the world . One 
of them was Hadhramis moving to lands of the Indian Ocean rim. they were 
a factor in East Africa. also, Hadhramis went to India as merchants and as 
soldiers(Pollard & Kinyera, 2017). Hadhrami emergence played a significant 
role on propagation of beliefs and views at southern coastal place of Indian 
ocean. 

Indian Ocean trade made relationship with the interior of East Africa in the 
first millennium AD, in southern Africa, the site of the Mozambique coast. 
This link also influenced an important and active trading port with an 
extensive interior trading network. Deep learning about trade winds and warm 
currents of the Indian Ocean can understand history of interconnection as 
generations of traders and settlers brought goods from the Red Sea, the Persian 
Gulf, India, Southeast Asia and China to the eastern shores of Africa (Fuller, 
Boivin, Hoogervorst, & Allaby, 2011). Indian ocean ,as an area of resources, 
trade and transport. Indian ocean relation connected in foreign trading patterns 
along the east African or Swahili coast in the late 1st millennium CE. Exports 
were made from Africa included ivory, gold, and slaves in exchange for beads, 
cloth, ointments, perfumes, oils, syrups, and decorated bowls from the Middle 
East, Indian subcontinent and Far East (Pollard & Kinyera, 2017). Records 
reported by medieval travelers, traders, pilgrims and geographers such as Al-
Masudi, Ibn Battuta and Zheng He have shown that the east African coast has 
a long association with southern Asia and China. This information points out 
that relationship between eastern and southern Africa with Indian Ocean. 
China and India are increasingly dominant in the Indian Ocean(Hourani, 
Farah, & Ph, 1995). As per historical evidence, Indian civilization emerged in 
Indus and Ganges valleys (Ovalı, 2019). 
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Maritime trade sailing vessels were started sail by the advantage of the 
monsoon winds regime. Sailing vessels in the western Indian Ocean voyaged 
to eastern Africa with the north-east monsoon between November and 
February and return with the south-west monsoon, but sail was interrupted 
between mid May and August, when winds are too strong waves 
(Stargardt,2014). Evidences from Historical documents and post-medieval 
ethnographic recording shows on the point of Ibn-Jabyr, in the 8th–9th 
centuries, recorded that vessels had their planks from the keel stitched with 
coconut fiber in the carvel-built fashion at the Red Sea port of Aydhab. These 
stitches were passed through holes bored at intervals near the edges of adjacent 
planks (Hourani et al., 1995). In the ninth and tenth centuries , the goods were 
exported to vast distances from Eastern to western Asia through ocean 
(Gilbert, 2002). The shipbuilding techniques and technologies of the Indian 
Ocean were different than the ones in the Mediterranean in the period until the 
arrival of the Portuguese to region (Utku, 2013). 

According to George F. Hourani, tried to explain the trade routes history in 
the Indian Ocean and of the ships which sailed on them. He throws light on 
trade routes in the Pre-Islamic era same time he discussed the trade routes 
influences of Islamic expansion and Arab caliphates role on maritime trade. 
At the time of Abbasids caliphates, the route of trade to china through the 
Gulfway very active and commerce were flourished . Also, the unity of the 
Mediterranean basin during Roman times which had given permission for 
commerce to run freely across its waters. During caliphates and after under 
Sassanid rule , the Indian ocean was a sea of peace and secure. Also, he notes 
the narratives of Arab geographers like Ibn Khudadhbih , Mas'udi and al- 
Istakhri 's travel descriptions about china and India surrounded by Indian 
ocean . also noted the goods were carried from silk fabrics, camphor, musk, 
and spices. Al-Mas'udi travelled himself from Umman (Oman) in 917 to East 
Africa and kept descriptions of the land . he also reported the Azdi group of 
people who were Ummani Arabs and their Trade connections with India and 
Indonesia. He also points out the description of Ibn Battutahs travels in the 
fourteenth century, and his journey to China. At last he notes the famous pilot 
Ibn Majid experiences and notes . Other side he mentioned the Portuguese 
intervention in sixteenth century with Vasco da Gama and his connection with 
Ahmad ibn Majid in 1498 helped to reach Calicut (Malabar region of Kerala 
state) southern part of India. For maritime trade and for sail helped the 
Ahamad Ibn Majid description and instructions about astronomical tables and 
latitudes, also information about winds, coasts, reefs, in fact everything that a 
captain would need to know. Arab travelers were used the the magnetic needle 
in the eleventh century on ships trading between India, Sumatra, and China 
(Keshodkar, 2014). 
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Trade has connected societies in the western Indian Ocean for more than two 
millennia(“Trade and Civilisation in the Indian Ocean: An Economic History 
from the ... - K. N. Chaudhuri, Chaudhuri K. N. - Google Books,” n.d.). The 
history tells us that western Indian Ocean has been shaped primarily by trade 
between the Arabian Gulf and the East African. Gulf countries and African 
countries like Zanzibaris developed through Indian ocean trade connecting 
with Oman trade way. This all reflected in their social , ethnic and economic 
stay back. Oman and Yemen played a significant role on commercial activities 
linking the Arabian Peninsula to the western Indian ocean trade part. The 
interaction between these societies generated an extensive trading platform of 
commercial progress. In past years , People enabled to move from one place 
to another in the pursuit of business activities(Keshodkar, 2014). The main 
commodities were traded like ivory, pearls, leather, slaves, mangrove wood, 
sugar, and textiles (Fuller et al., 2011). other side that Oman emerged as main 
commercial trade hub. Through this way ocean trade Gulf countries became 
trade hub to Africa and other parts of west(Fuller et al., 2011). 

Indian Ocean made strong links between societies in East Africa, Arabia, 
South Asia and Southeast Asia, this relationship of trade created 
developments of the better trade of later periods, including the famous spice 
trade of the Roman and subsequent eras(Hofmeyr, 2010). This Arabian way 
of trade led species exchange , after well-known as Spice trade like black 
Peppercorns used for fragrance. South Indian sea regions were covered by 
spice. the earliest pepper was moved through coastal people into Arabian 
people (Kunhali, 2018). 

Conclusion 

Careful and detailed analysis of the historical data and description about 
Indian ocean maritime trade route can understand that major role of trade 
routes through Indian ocean. At Same time, can understand the social , 
economic and religious changes by maritime trade. Travelers and traders 
faced huge difficult for sailing and trading because of monsoon and changing 
the rule years by years. Indian ocean's trade emergence played a significant 
role on maritime trade and created the global network with east and west. The 
trade of Indian ocean through Red Sea and Persian Gulf made a deep link with 
Mediterranean contact and continues after. The ships were brought different 
types of commodities from one territory to another. Other side that the ocean 
trade route used propagation of their beliefs and views. This shaped world as 
one notion of relation and understanding each other . this trade developed to 
blood and brother relationship after. Lots of traders married and left the blood 
of him for future. This maritime trade developed as safe and secure coastal 
trade after all. 
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Islamic Civilization in Andalusia its Importance and the 
Reasons For İts Downfall 

Alhussain Alawad Alhassan 
 

Abstract 

Islamic history is a very important science because it shows the means of 
success and the causes of degradation and adds to people’s ages and 
experiences. This is indispensable for those who want to advance their 
knowledge in Islamic sciences. Islamic history needs studies that are 
concerned with investigating and documenting the historical news to which 
the hands of the tampered and the opponents have extended. Most of our 
history has been written after the demise of these countries and whoever will 
be satisfied with them will not come aftır he reyimse, otherwise why was he 
coup against them and their change? And he true fruits will not appear unless 
our history is written with clean ablution hands that accompany he meanings 
of fear of God, strive for fairness and absorb he meanings that were driving 
these souls, and he material interpretation of he history of a nation that 
believes in he unseen will not be valid and please what God has. Andalusia 
had a great role in influencing Europe and its neighbouring kingdoms, and 
when the Umayyad state was established in Andalusia, Cordoba the intention 
was for many people of Europe to seek knowledge. The long Muslim rule of 
Andalusia lasted nearly 800 years. Today, the southern region of Spain is still 
known as Andalusia, and it is considered as one of the sectors that make up 
modern Spain and maintains many buildings dating back to the era of the 
Islamic State in Andalusia. The Spanish language carries many words that 
originate from the Arabic language. The history of medieval Spain did not 
know the geographical or racial separation between Muslims, Christians and 
Jews. And had it not been for the coexistence of these three sects, Spain would 
not have emerged from the cycle of backwardness and darkness that the rest 
of the European countries lived in. The Arabists were the contact between the 
two parts of Muslim and Christian Spain, and they interacted and were 
exposed to mutual influence. 
Keywords: Andalusia, Civilization, Islamic History, Its Important, Islam. 
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Introduction 

Speaking about this topic is considered one of the most important topics that 
have been studied and discussed in several places. As is well known, the 
reader as soon as he hears the word Islamic history or civilization comes to 
his mind first of that Islamic civilization that was represented in the Islamic 
state in Andalusia and those great Islamic buildings that were the most 
important of them Islamic architecture in the construction of mosques, castles 
and places of worship in its various forms and had a beautiful and unique 
architectural character, given that the city of Cordoba was one of the most 
beautiful Islamic cities in that period and until our era and as it is known that 
the Islamic world missed this great civilization after that conflict that was 
between Muslims And other Christians and Christians in those countries, we 
find that there are somewhat convincing reasons that led to Muslims losing 
control of that country, which passed very difficult circumstances, which 
helped their enemies to control their civilization and change its name from 
Cordoba or Andalusia to present-day Spain, and we find many of them using 
this name to Today, the aim of this study is to shed light on this great 
civilization and pay attention to it as an ancient Islamic history that can be a 
solid name as it was from hundreds of people For year. The Muslim studies 
history in general and the history of Andalusia in particular for these reasons: 
First: Andalusia is a history that includes (805) whole years that passed 
through Islamic history, from the year (92 AH to the year 897 AH) and had 
repercussions after the period of 897 AH. 

Who hears about the fighting Almoravid state? And who hears about the 
Almohad state and how it was established? And who knows the Cordoba 
Mosque? And how was the largest mosque in the world in his time and 
successive times after that? How was he converted into a church? It is still a 
church today And who hears about the wondrous Seville mosque? Who hears 
about the University of Cordoba and the Umayyad Library? And whoever 
hears about Al Zahra Palace, Madinat Al Zahra, Madinat Al Zahra, Al Hamra 
Palace, and other eternal places in Andalusia, which until now are visited by 
the general population, whether they are Muslims or non-Muslims (Sarjani 
2002). 

This Paper Contains Three Main Chapters 

The First Chapter 

1. Definition of the Islamic civilization. 
2. History of the Islamic civilization in Andalusia. 
3. higlights of islamic civilization in Andalusia: 
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The Second Chapter İs 

1. factors that led to the flourishing of the Islamic civilization 
in Andalusia. 
2. The salient features of Andalusia. 
3. Achievements of the Islamic civilization in Andalusia. 

The third chapter is 

1. The falldown of the Islamic civilization. 
2. Reasons for the falldown of civilization. 
3. The impact of the collapse of the Islamic civilization in 
Andalusia on the Islamic World. 

 

Defıntıon Of Islamıc Cıvılzatıon 

There can be no doubt that the essence of Islamic civilization is Islam; orthat 
the essence of Islam is tawhid, the act ofaffirmingAllah to be the One, 
absolute, transcendent Creator, Lord and Master of all that is. These two 
fundamental premises are self-evident. They have never been doubted by 
those who belonged to this civilization or participated in it. only very recently 
have missionaries, Orientalists, and other interpreters of Islam subjected them 
to doubt. What ever their level of education, Muslimsare apodictically certain 
that Islamic civilization does have an essence, that this essence is knowable 
and capable of analysis or description, that it is tawhid.1 Analysis of tawhid 
as essence,as first determining principle ofIslamic civilization (Al-Faruqi and 
Al-Faruqui 2013). 

Under Islamic teachings and due to their turning to sciences, Muslims 
progressed rapidly in all different aspects of civilization including the arts, 
architecture, fine arts, textile industry, geography, shipbuilding, seafaring, 
trade, exploration, discoveries, physics, chemistry, medicine, astronomy, 
botany and agriculture, irrigation, music, calligraphy, urban development, 
book and library, religious sciences, and so forth. Through this, they founded 
the brilliant Islamic civilization so amazingly that orientalists admitted to the 
stunning progress of Muslims in various sciences(Thawaqib 2012). 

Hıstory Of The Islamıc Cıvılzatıon In Andalusıa 

Despite their location in the West and in predominantly Catholic inhabitants, 
Andalusian cities like cordoba and Granada arestill strongly marked by the 
Muslim rule from 711 to1492. They are therefore usually regarded as “vivid 
oriental representation in the Western mind.” However, the architectural 
styledominantly influenced by the Muslims who dominated these cities is 
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regarded as distinctively Spanish. Of course, this fact is caused by the ongoing 
debate or contestation among different scholars regarding whether the Islamic 
history constitutes a part of Spanish history and whether its cultural heritage 
forms an important element of Spanish cultural identity. In addition to Islamic 
architectural heritage, Muslim‟s traces in Spain, especially Cordoba and 
Granada, can also be known from the use of Arabic in road signs, names of 
street, building and places, and other public signs. According toLandry and 
Bourhis, as quoted by Lawrence, the identification of language of public road 
signs, advertising billboards, street names, place names, commercial shop 
signs, and public signs on government building is part of linguistic landscape 
(LL) This identification may help understand social phenomena, including, 
the role of Arabic as part of Muslim culture in (de) forming the Spanish‟ 
identity(Said 2017). 

During the classical period of Islamic civilization, many areas of Islamdom 
were praised for their exceptional nature, most explicitly in a genre known as 
the literature of merits (faḍāʾil). Beginning at the end of the third ninth 
century, authors wrote works listing the merits of such cities as Mecca 
Medina, Baghdad and Jerusalem, and of regions such as Egypt and Syria. 
While not all these cities and countries are praised in the same manner in all 
examples of the genre, a characteristic common to most is a list of the Qurʾānic 
verses and laudatory Prophetic traditions relating to the specific location 
While the following descriptions of al-Andalus are taken from historical works 
and not from the faḍāʾilliterature, many of the elements discussed here have 
parallels in faḍāʾiltexts linked to other areas or cities This was certainly the case 
with the legendary pre-history of al-Andalus which, in its focus on wonders 
bears some resemblance to descriptions of Egypt. 

Historic progression of Andalusia, enriching and promoting a valuable and 
important cultural diversity A return journey across the length and breadth of 
the Mediterranean to share a common history with many links and bonds with 
the other territories and cultures in this project. A rich, extensive shared past 
which in this guide explores a part of Andalusia, which we would now like to 
remember and share in the form of this itinerary(Nitzschke n.d.). 

Higlights Of The Islamıc Cıvılzatıon In Andalusıa 

At the end of the Eighth Century, the whole of Andalusia was the most 
populous, cultured and industrious land of all Europe, and remained so for 
centuries. Its trade with the outside world was unrivaled, and in this time of 
economic expansion, the Jews, who had been virtually eliminated from the 
peninsula in the seventh century by the Christians, grew once more in numbers 
and flourished. The following description of their position is to be found in 
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Hume's ‘Spanish People Side by side with the new rulers lived the Christians 
and Jews in peace. The latter rich with commerce and industry were content 
to let the memory of their oppression by the priest-ridden Goths sleep, now 
that the prime authors of it had disappeared. Learned in all the arts and 
sciences, cultured and tolerant, they were treated by the Moors with marked 
respect, and multiplied exceedingly all over Spain; and, like the Christian 
Spaniards under Moorish rule - who were called Mozarabes - had cause to 
thank their now masters for an era of prosperity such as they had never known 
before. This tolerance of the Jews and Christians by the Muslims, 
characterized the early centuries of Islam in Spain. All the Jews and Christians 
who accepted the Muslims as the rulers of the country were allowed to retain 
their possessions and their beliefs and religious practices, and to continue their 
way of life within the framework of the society despite the fact that both these 
communities denied the continuance of the prophetic tradition beyond their 
respective prophets, Moses and Jesus, on whom be peace. The Muslims gave 
the Christians the freedom to make up their own minds. As long as the 
Muslims of Spain followed the guidance they had been given, they did not 
molest the Christians and, writes Gibbon: In a time of tranquillity and justice, 
the Christians have never been compelled to renounce the Gospel or to 
embrace the Qur'an(Zahoor n.d.). 

The attending difficullies of the task leave the only way and Lhnt is an in- 
depth study of diffcrl!nt nations and their cultures so that their past and present 
may be compared to find out the effects of lslnm:ic teachings and the 
revolutionary call of the holy Prophet for reformation and guidance of human 
society. The part played by tb is call in reforming or changing the earlier 
creeds, pagan ways of thought, manners and customs of the ancien t world as 
well as in giving birth to new ideas and values that have helped in giving rise 
to a new culture and civilization, has to be studied and examined. This is n. 
stupen dous task but also rewarding enough to be undertaken by an academic 
body in any Islamic country or one of their universities(Nadwi and Hasan 
1986). 

Factors That Led To The Flourıshıng Of The Islamıc Cıvılzatıon In 
Andalusıa 

Islam’s achievements during its nearly five-centuries- long Golden Age (c.786 
CE to 1258 CE) have been a source of considerable pride among Muslims 
worldwide. Many scholars believe that, even today, Muslims are awaiting the 
rebirth of its Golden Age and, through it, the resurgence of Islam as one of the 
world’s renewed cultural and religious influences. Such a hoped for outcome 
is a collective aspiration of Muslims and transcends linguistic, cultural, and 
even ethnic differences that otherwise divide Muslims into different, often 
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competing, ethnic and national camps. Whether or not such a possibility exists 
for the Islamic world over the near-term remains to be seen but, certainly, it 
realization will depend on the ability of the these nations, particularly those of 
the North Africa and West Asia region (hereafter MENA), to resolve the 
political and military tensions that threaten to unravel decades of peaceful 
development. 
Many cultures and societies contributed to the flowering of Islam’s Golden 
Age. Central among them were the Persians, the predecessor people of 
modern Iran. Persians were the main force behind the creation of the Abbasid 
Dynasty (750 CE-1258 CE), one of the most culturally sophisticated societies 
that gave birth to the Golden Age. The Berbers of North Africa, a non-Arabic 
population, played a major role in the emergence of the Golden Age as did the 
Fatimid Dynasty (909 CE –1171 CE ) which were contemporaneous with the 
Abbasids. The Andalusian Dynasties (711 CE to 1492 CE) of the Iberian 
Peninsula (Spain and Portugal) also played a prominent role in the emergence 
of the Golden Age. Indeed, the architectural achievements of the Andalusian 
dynasties made some of the most remarkable, longest lasting, and 
internationally recognized Islamic contributions even today(Renima, 
Tiliouine, and Estes 2016). 
It was also in the same period that Islamic civilization became cosmopolitan 
and tolerant, where Muslims were prepared to discuss religious issues with 
others on a fair basis without threat of retribution (Kraemer 1986: 29). In fact, 
during this period, ‚most Arabicwriting faylasûfs philosophers were either 
Christian, Jews, or Muslims; they all acknowledged the pagan Greek sages, 
especially Plato and Aristotle‛ (Hodgson 1974: 430‛I‛). Kraemer attributes the 
open minded character of Islamic civilization, during the Axial Age, to the 
emergence of an affluent and influential middle class, which, having the desire 
and means to acquire knowledge and social status, contributed to the 
cultivation and diffusion of ancient culture. 

 
Landmarks Of Andalusıa 
Andalusia possesses the most-varied terrain and vegetation in all of Spain. 
Striking contrasts exist between alpine mountains and pine forests at high 
elevations, arid and barren deserts, and fertile irrigated plains that support 
plantations of subtropical fruits. The topography of Andalusia is divided by 
mountain ranges into several distinct zones, each running southwest to 
northeast. The Sierra Morena is the northernmost range, crossing the northern 
parts of the provinces of Huelva, Sevilla, Córdoba, and Jaén. These mountains 
present a relief of desolate ridges punctuated by narrow valleys. In 
southeastern Andalusia the land rises abruptly to the Baetic Cordillera, one 
range of which, the Sierra Nevada, contains the highest elevations in the 
Iberian Peninsula south of the Pyrenees. The Baetic Cordillera extends 
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southward from the province of Jaén into Granada and Almería. Lying 
between the Sierra Morena and the Baetic Cordillera is the heart of, the 
Guadalquivir River basin and its associated plains. The Guadalquivir River 
flows southwest across almost the whole of Andalusia, passing the cities of 
Córdoba and Sevilla before emptying into the Atlantic Ocean west of Cádiz. 
The river’s lower basin, a region known as La Campiña, is the most densely 
settled and agriculturally productive part of Andalusia(Rodriguez n.d.). 
There’s no place like Andalusia – the mesmerizing, sun-kissed Spanish region, 
where glorious palaces whisper of wealthy Moorish kings, and passionate 
flamenco is woven into the fabric of everyday life. Whether it’s a masterpiece 
of Islamic architecture, a breathtaking nature scene, or a ravishing coastal town 
overflowing with old-world charm(Meeroona 2018). 

 
The region is crisscrossed west to east by two mountain ranges; the low-lying 
Sierra Morena which forms its northern boundary with the Castilian meseta 
and the Bética ranges to the south, made up of a series of ranges including the 
Sierra Nevada home to the highest peaks in Iberia : Mulhacén (3478 m.) and 
Veleta (3392 m.). Between the Bética mountains and the Sierra Morena lies 
the Guadalquivir Valley, the flattest expanse in Spain (Seville, for instance, is 
just 9m above sea level yet is 100km from the coast ). Running in parallel 
from north to south, t hese three elements: the Sierra Morena, the 
Guadalquivir Depression and the Betica mountains basically define 
Andalusia. 

 
Achıevements Of The Islamıc Cıvılzatıon In Andalusıa 

In al-Andalus, Arabic intellectual interest in science, in particular astronomy 
finally pervaded both Jewish and Christian intellectual spheres. The rising of 
interest in philosophy and its relation to religious belief and doctrine 
introduced astronomy to other communities, especially its relation to each 
respective religious calendar. They made new progresses in finding tools to 
compute the skies, thus uniting all three communities in scientific interchange. 
In addition, al-Andalus exhibited a particular interest in botanical and 
pharmacological work as a result. Astrolabes, for example, were tools for 
practical astronomy and altitude measurements, and were further developed 
in al-Andalus, contributing to fields including navigation and astronomy. 

One of the most important cultural traditions in al-Andalus was literary works, 
such as poetry. The poetry, which under the Umayyads had established itself 
in new soil, growing and building up energy, developed significantly in the 
late tenth and the eleventh centuries. Even though this was a period of political 
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disintegration and instability, poetry did not immediately rise and fall with 
every fluctuation of political sphere. And it is an interesting fact that under the 
party kings (ta’ifas) there were several courts, each rivaling the others in the 
patronage of arts, gave scope for many poets to prove their talents and obtain 
their rewards.26The most famous of all Andalusian poets was IbnZaydun 
(1003- 1070) who expressed with much tenderness and delicacy his unhappy 
love for the princess Wallâdah, herself a poetess. The theologian IbnHazm 
(994-1064) also composed a treatise on love, The Ring of the Dove, illustrating 
each of the aspects of love and the experience of lovers with verses by him and 
by others, as has been mentioned earlier. In this literary sphere, particularly 
distinguished was the court of the „Abbâsids in Seville, where the tone was set 
by princes who were themselves gifted poets, by al-Mu„tadid (1012-1069), a 
poet of vigorous spirit capable of coining some striking smilies, and even 
more by his son al-Mu„tamid (1040-1095). al-Mu„tamid gave fine expression 
to the fashionable theme of his time before he was reduced to captivity by the 
Almoravids. In his service also was a close friend who he promoted to high 
office but who eventually fell out of favor and was putto death, Ibn „Ammâr 
(1031-1083). His verses have a certain grandeur and resonance. To his court 
came also Ibn Hamdis (1055-1132) when driven out of Sicily by the 
Normans.27The golden age of Andalusian poetry is generally believed to have 
declined with the eleventh century. However, brilliant poets continued to 
flourish under the Berber dynasties, not least in the provinces. The most 
outstanding was IbnKhafaja of Alcira (1050- 1139), particularly renowned for 
his descriptions of gardens. 

The Islamic golden age is traditionally dated from the mid 7 th century to the 
mid 13thcentury when Muslims established the largest empires in history. 
During this period, artists, engineers, scholars, physicians, poets, 
philosophers, geographers and traders in the Islamic empires contributed to 
the world immensely in agriculture, economics, sciences, technology, 
sociology, philosophy, industry, law and literature. They preserved earlier 
traditions and added inventions, discoveries and innovations of their own. At 
that time, the Muslim world became a major intellectual centre for sciences, 
philosophy, medicine, and education. In Baghdad they established the “house 
of wisdom” (Bayt-al-Hikmah) where scholars, Muslims and non Muslims 
sought to gather and translate the world knowledge into Arabic. The Islamic 
empires were “truly universal civilization” which brought together for the first 
time people from diverse areas and backgrounds(Said 2017). 

In addition to the just and benevolent treatment of people, simplicity and 
clarity of the Islamic principal beliefs were the main factors that caused Islam 
to spread. The very simplicity, clarity, and good manners made people such 
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as the Egyptians who had been Christian since the time of the Byzantine 
emperors embrace Islam the moment they were invited to it. No Muslim tribe, 
whether victorious or defeated, was seen giving up Islam for Christianity. The 
impact of the Islamic civilization and politics is really astonishing. In the Age 
of Ignorance, Saudi Arabia consisted of some small principalities and self- 
willed tribes which were always engaged in civil war, murder and plunder. 
However, a century after the advent of Islam, the scope of religiousness 
expanded over the area between the Sind Sea and Andalucía. In all the 
countries that were under the banner of Islam, the progress was truly 
astounding in every aspect. This occurred because of Islamic beliefs being in 
accordance with natural rules and principles. They even out the general ethics 
and create justice, benevolence, and religious leniency in them. 

The history of Andalusia shows that this country received Islam civilization 
when some elements of Eastern countries namely Iran and Egypt arrived this 
country and by the aid of Arab kings, established new civilization. After 
taking some concepts of Iranian-Islamic method and attitude, Andalusia 
presented a special style and presented a combined style with the special 
historical data and by a mythological view, only exaggerated some Arab men 
and conquers. A new style of historiography was emerged with the arrival of 
some elements from Iran namely Razi family. In the early 3th and 4th 
centuries, with the arrival of new historians being inspired by the Iranian 
historiography style and Islamic historiography basics, Razi family as 
effective on Andalusia historiography, followed religious basics and created 
the combined historiography to recognize the characters and Muslim families 
from the advent of Islam. In 4th century, with the arrival of new historians 
including Razi family and their followers in that country and the tendency to 
write general history with Iranian attitude, this perspective were continued to 
the end of Umayyad period in Andalusia. The significance of the family in 
Andalusia history is as historiography was changed with their arrival to 
Andalusia and promotion of their writing style and most of the next historians 
of Andalusia were inspired by this family. 

The Falldown Of The Islamıc Cıvılzatıon In Andalusıa 

Al-Andalusia is the forgotten place of our ideals and visions and it is the place 
where the Muslim ideas and ideology created the newest ideals of culture and 
civilization. Our modern present civilization of present times owes its 
Creative tradition to Al-Andalusia’s intellectual and liberal heritage. Let us 
briefly look what was Al-Andalusia at its peak and how it contributed to the 
renaissance of Europe. European Renaissance ‘s roots are in Italy, not in 
France, Germany or England or Scandinavian countries, and even Americas 
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which had already been discussed and colonized by the adventurous 
Columbus and his partners. 

Spain’s architectural experimentation is an excellent combination of 
synthesizing Gothic architectural techniques with Islamic architectural legacy 
as a uniquely Muslim imprint on human history. 

In age of Abdur Rehman III, Madinat-Al Zehra (City of Purity) was built as 
landmark of Muslim presence in Andalusia and it was architectural wonder of 
amazing proportions and scale and grandeur. (See Fig.3). The golden age of 
Al-Andalusia was 10th century when the Umayyads of Al-Andalusia had 
developed Cordova as Jewel of the World, when the best swords, pearls, 
cultural artifacts and other items ranging from clocks to intellectual items 
were the distinguishing aspect of Al-Andalusia. This age was age of stability 
and cultural culmination and it was doen under the peacefulrule of Abdur 
rehman III. In mid 10th century all the European looked towards Al-Andalusia 
for the cultural ideals and all the luxuries and even defense material to be 
imported from Al-Andalusia(Mahmood 2008). 

Andalusia has a vivid history behind in which foreign conquerors play a major 
role. This was not always a disadvantage for Andalusia, as the period of the 
Arabian governance is not named as the "golden era" for nothing. But this 
country at the coasts of the mediterranean sea and the Atlantic was already an 
attractive area previously to that. Carthaginians, Romans, Phoenician and 
Greeks, they all kept an eye on Andalusia and also after the expulsion of the 
Moors, this region was a leading one under the guideance of the Catholic 
Royals. With its pleasant climate, Andalusia was an attractive area long before 
the calendar. Thus, some relativly highly developed kingdoms emerged when 
some large areas of the remaining Europe were still wild and barbaric. The 
oldest known of these monarchs is "Tartessos", a monarchy of the 11th 
century BC. It was highly influenced by the Greeks and the Phoenicians, thus 
also civilizations. 
Karthago, the most significant trade city at the North African coast, founded 
some branches in Andalusia. The victory of the Romans over Karthago in the 
Punic wars also had its effects on Andalusia, as the governance of the 
Carthaginians was finished and the Romans dominated this piece of country 
for approximately 700 years that they had taken as the province "Baetica". 
Andalusia became an important provider for Rome for, among other things, 
wine, oil and metals. Also some important Roman personalities were 
originally from Andalusia, so the philosoph Seneca to whom a monument is 
dedicated in Córdoba, the later Emperor Trajan and Hadrian. 
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But also the Roman empire did not last eternally and from the north, from 
Germany, the new monarchs, the Vandals, came. By the way, from them, the 
name Andalusia came, originally Vandalusia. But its influence did not take 
much time, the nexts who reigned there were the Visigoths under the leader 
Alarich II. But the Christian Andalusia was soon conquered by the Arabs, the 
Moors, with which the heydays of Andalusia began that last almost 800 
years(Nitzschke n.d.) 
In the same way, the other secret of Muslims’ power and rule over the 
unbelievers was their unity, which has has vanished too. As long as they were 
maintained the bonds of emaan and brotherhood, they were dominant over the 
whole world and when they started begrudging their own brothers and making 
friends with the enemies, they fell in the abyss of disgrace and humiliation. It 
is strange that we do not take lesson from our history. The whole Muslim 
history is a witness that the Kuffar alone could never defeat the Muslims, 
rather, it was Muslims’ internal discord that always led to defeat. The land of 
Andalusia was majestically ruled by the Muslims for eight hundred years, and 
its magnificent mosques, splendid buildings and beautiful gardens still recall 
their originators. When did the Muslims’ downfall begin there? Only when 
they divided in sects and races and started calling the Christians for help 
against one another. Baghdad – the then centre of Muslims' knowledge and 
politics – was savagely destroyed by the Tartars only when the Muslims got 
engaged in internal conflicts and lost tolerance for one another. 
The Andalusia is well known in history for an outstanding transformation in 
all aspects of life. The natives of Andalusia, although their religious believes 
were different from Muslims, obeyed all the orders of their Muslim rulers. 
Being driven in the love of knowledge they strived to gather knowledge and 
published it, to be used for betterment of humanity. They had earned name in 
trade of high standards, agriculture, gardening, and well digging. Uqba Bin 
Nafe was the first to enter in the Andalusian lands, who came from northern 
Africa and at his first sight he was determined to make it a stronghold of the 
Muslims. While Islam entered in Andalusia at the hands of Tariq Ibn Ziyad, 
who was the General of Musa Bin Naseer’s army. After that Abdur Rehman 
Al Awal laid the foundations of the Umayyad Caliphate. Umayyad Caliphate 
lasted for eight centuries during which Muslims triumphed every field of life 
and this is called golden era of Muslim history. Downfall of the Muslims after 
enjoying such a great rule is an extra ordinary event which did not happen 
overnight, rather there are many causes of the downfall. It includes the most 
important factor of involving the Muslims in the luxurious life and including 
Christians in the echelon of administration and government. Abu Abdullah 
Alsageer, was the last Muslim emperor who ruled Gharnata and due to his 
inabilities he lost the reigns of his Kingdom. On the fall of Muslim state, the 
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Christians did not keep their words, but disguised for their words and their 
conditions have been missed badly. It was as though history repeated itself 
once again and Spain fell back into the hands of Christians as it came into the 
hands of Muslims, which is still ruled by Christians. 
Reasons For The Falldown Of Cıvılzatıon 

Al-Andalus came to existence thanks to the Umayadamyad conquest of 
Hispania. After the conquest and the destruction of the Visigothic kingdom, 
Abd-ar Rahman established the Emirate of Cordoba and finally united the 
Muslim-ruled Iberia and then came Al-Andalus. Al-Andalus unlike the 
Caliphate of Cordoba at it’s peak covered both Portugal and Spain. Al- 
Andalus at the time was one of the most prosperous territories of Europe and 
the capital of the territory was the city of Cordoba (Cordova, Qurtuba) in 
modern day Spain. Cordoba was the centre of pretty much everything- 
education, science, philosophy with its 1 million inhabitants (one, if not the 
largest city in Europe at the time). The inhabitants of Al-Andalus were 
Muslims, Christians and Jews- actually, during the time of Al-Andalus, 
science and philosophy flourished. There were numerous Christian, Muslim 
and Jewish philosophers and the Jewish golden age as many like to call it. 
During that time, poets and commentators, such as Judah Halevi - Wikipedia 
and Dunash ben Labrat- Wikipedia contributed to the culture of Al-Andalus 
greatly. The Muslim-Jewish philosophers who worked together eventually 
culminated with one of the most influental philosophers of Al- Andalus- 
Maimonides- Wikipedia. Maimonides was forced to flee during the Almohad 
dinasty due to the severe persecution. Non-Muslims had to pay the jizya (aka 
tax), were given the status of ahl al-dhimma and were allowed to practice their 
faith freely and along with Muslims made Al-Andalus prosperous culturally 
as well as economically. The decline of Al-Andalus started with the 
Almoravids. Almoravids were a Berber dynasty and their ruler was invited by 
the princes from Iberia since king Alfonso of Castile and Leon started attacking 
their positions. Eventually, Alfonso was defeated and the leader Yusuf ibn 
Tashfin- Wikipedia annexed the area and added it to his empire. After the 
Almoravids came the Almohads, another Berber dynasty who ruled the area 
but slowly after the death of their leader, Al-Andalus started falling apart and 
fell into taifas (independent principalities). Since those principalities were 
independent, they were quite weak and one by one were conquered. The last 
territory that remained under control was the Emirate of Granada(Raging Bull 
n.d.). 
For much of its history, Al-Andalus existed in conflict with Christian 
kingdoms to the north, which at first were forced into subservience but 
eventually overpowered their Muslim neighbors to the South. In 1085, 
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Alfonso VI of León and Castile captured Toledo, precipitating a gradual 
decline until, by 1236, with the fall of Córdoba, the Emirate of Granada 
remained the only Muslim-ruled territory in what is now Spain. The 
Portuguese Reconquista culminated in 1249 with the conquest of the Algarve 
by Afonso III. In 1238, the Emirate of Granada officially became a tributary 
state to the Kingdom of Castile, then ruled by King Ferdinand III. On January 
2, 1492, Emir Muhammad XII surrendered the Emirate of Granada to Queen 
Isabella I of Castile, who along with her husband King Ferdinand II of Aragon 
were the "Catholic Monarchs". The surrender concluded Al- Andalus as a 
political entity, but the cultural and social contributions under Muslim rule 
still persist in the region. 
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Özet 

19. Yüzyılda Osmanlı Bosnası’nda Yabancı 
Konsolosluklar 

Amina Lila * 

19. Yüzyıldaki siyasal değişimler, en iyi siyasal aktörlerin uluslararası 
politikalarında görünür olmaktadır. Bu yüzyıldaki yeni fikir akımları, ulus- 
devlet hayalleri, edüstri devrimin yarattığı farklılılalar, hem büyük güçlerin 
ittifaklarına hem de her develtin özel siyaset yütümesine neden olmuştur. Bu 
açıdan İngiltere başta olmak üzere, Büyük Güçlerin konsolosluk faaliyetleri 
izlemek dönemin uluslararası siyaseti ve Osmanlı Imparatorluğun iç durumu 
anlamak için önem taşımaktadır. 
Bosna Hersek, 19. Yüzyılda uluslararası ilişkilerde ‘Doğu Sorunu’ 
çerçevesinde diğer Osmanlı topraklar gibi Büyük Güçlerin çatışma alanı 
olmuştur. Büyük Güçlerin aralarında rekabeti çerçevesinde, serhad eyaleti 
olan Bosna’daki olayları daha yakından takip edebilmek için konsoloslar 
kurmuşlardır. Konsolosların faaliyetleri ve raporları önemi ise, güvenli 
yoldan bilgi edebilmek ve durumu hem Osmanlı devletine karşı hem diğer 
devletlere karşı kendi çıkarları doğrultusuna çevirilmelerinde görülmektedir. 
Saraybosna’daki konsolosların ve Mostar ve Travnik gibi diğer şehirlerde 
konsolos vekillerin raporalrarı ve faaliyetleri dönemin tarihi anlamak için 
büyük anlamak taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı Bosna örneğinde bazı 
konsolosların rölü göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler : Bosna, Konsolos, Doğu Sorunu, İngiltere, Avustruya, 
Rusya, Diplomasi 

 
Tarihsel Arkaplan 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk büyük askeri yenilgisi olarak kabul edilen 
II. Viyana Kuşatması’ndan sonra Karlofça antlaşması ile beraber Batı 
devletler ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmıştır. Gaza kavramında, yani 
toprak kazanma ve askeri zaferler üzerinde kurulan devlet artık müzarekereler 
sistemiyle hem iç hem dış sorunları halletmek için çaba sarf etmiştir, 
‘duraklama’ olarak adlandıran bu dönem aslında Osmanlı devlet 

 
 

* Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Bölümü Yüksek 
Lisans Öğrencisi 
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adamları yeni sisteme adaptasyon sürecini başlamış olduğu bir 
dönem’dır.(Turan 2014) 

19. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti, sadece reformlara ihtiyaç duyduğu için 
değil, Avrupa’daki olayların etkisinde de bulunduğu için bazı değişiklikler 
yapması gerekiyordu. Keza Osmanlı, 11. asırdan beri farklı vesilerle irtibatta 
olduğu Avrupa Kıtasındaki olaylardan oldukça etkilenmiştir. Fransız Devrimi 
ile yükselen ulusçuluk akımları ve Sanayi Devrimi ile siyasi birliklerini 
tamamlayan yeni güçlerin ortaya çıkması, Osmanlı toprağında yaşayan 
toplumları da isyana teşvik etmiştir. 19. yüzyıla kadar Balkan halkları ile 
ilgilenmeyen Avrupa Devletleri birden onların haklarını savunmak bahanesi 
ile Osmanlı’nın iç işlerine karışmaya başlamışlardı. 

Avrupa Devletleri arasındaki dengeyi sağlamak için imzalanan Viyana 
Kongresi (1815), diplomasisi az gelişmiş olan Osmanlı Devleti’ni, kongre 
kararlarına uyulması gereken bazı hukuki teamüllere ve kurallara uymak 
zorunda bırakmıştır. Osmanlı, Kongre’ye davet edilmesine rağmen hala 
“Avrupa Uyumuna” kabul edilmemişti. Ancak Osmanlı, Tanzimat Fermanı 
ve Islahat Fermanı ile Hıristiyanların eşitliğini kabul ettiği zaman bu 
hukuklardan yararlanabilecekti.(Elçı̇ 2019) 

XIX. yüzyılın başlarında meydana gelen Mehmed Ali Paşa İsyanı, güçsüz bir 
durumda olan devleti dış yardımlara başvurmak zorunda bırakmıştır. Bu da 
diplomasinin kullanış biçiminin nasıl değiştiğine en güzel örnektir. Art arda 
gerçekleşen uluslararası olaylar, Osmanlı Devleti’ni diplomasi yapmaya 
zorlamıştır. Kırım Savaşı ve Büyük Güçlerin arasında kalınması, yeni 
müttefiklerin aranmaya başlanmasını sağlamıştır. Ayrıca Islahat Fermanı ve 
ardından gerçekleşen Paris Konferansı (1856) ile de devlet Avrupa uyumuna 
dâhil olmuştur. Her ne kadar konferansın maddeleri arasında devletlerin 
bağımsızlığından söz ediliyorsa da aynı zamanda diğer güçlere, Hıristiyan 
milletlere “hamilik” yapmanın önünü açarak iç işlere müdahil olunmasının 
yolunu açmıştır. 

Rusya, Ortodoks milletlere hamilik yapma adı altında Panslavizm eylemleri 
yürütmüştür. Ve XIX. yüzyılda Rusya’nın en büyük rakibi İngiltere, Osmanlı 
Devleti’nin yanında saf tutmuştur. İngiltere, Rusya’nın sıcak sulara inmesini 
engellemek ve sömürgesi Hindistan’ın yolunu güvende tutmak için Osmanlı 
Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunmuştur. Fakat ilerdeki bölümlerde 
İstanbul’un tehdit altında bulunması ve Hindistan yolunun güvende olmadığı 
zamanda siyasetin nasıl değiştiği Bosna örneğinde gösterilecektir. Ayrıca sınır 
komşu olan Avustruya denize ulaşmak için Bosna’yi önce ticari sonra askeri 
işgal etmek için her türlü çaba göstermiştir. 
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Bosna’nın Özel Durumu 

Bu dönem’in gelişmeleri ile berbaer Bosna eyaletin sınırı Osmanlı devletin 
doğal sınırı olmuştur, ve bu özel mevkii yüzünden devlet sisteminde bazı 
imtiyazları elde etmişr fakat aynı zamanda Osmanlı-Batı ilişkilerin ve 
savaşların en yüksek pahası ödemiştir. Bosna’nın fethi, I. Murad zamanındaki 
ilk Balkan harekâtlarına dayanmaktadır, Uç beyliklerin akınlarıyla bölge fetih 
için hazırlanmıştı. Fakat bölgenin resmi fethi, Fatih Sultan Mehmed 
zamanında gerçekleşecek ve 1463 yılı Bosna’da, Osmanlı hakimiyetinin 
başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bogomil mezhebine bağlı Boşnaklar, 
Bosna’nın özel bir konumda olmasının nedeni Batı sınırında olmasından 
ziyade daha çok fethiyle birlikte İslamı gönüllü olarak kabul etmesi etkli 
olmuştur. Bosna’nın, İslamlaşma sürecini etkileyen faktörler tarihçiler 
arasında bir tartışma konusudur. Bölge halkının hiçbir baskı yada zulme 
uğramadan, İslamlaşmasını etkileyen en önemli faktörlerin başında inanç 
konusu gelmektedir. Bosna halkı, Hıristiyanlığı reddeden “Bogomil” inancına 
mesuptu. Bu inancın İslam’a yakınlığı, İslamlaşmayı sağlayan etkenlerin 
başında gelse de bölge halkı İslamı seçerek, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin 
baskısındanda kurtulmak istiyordu. Zaman içerisinde tüm bölge halkının 
İslamı seçmesiyle birlikte Bogomil inacı da ortadan kalkmıştır. Bu durum 
İstanbul’daki idareyi etkilediği için Bosna, yüzyıllarca özel bir muameleye 
tabi olmuştur.(EMİNE AK 2010) 

Sınırları korumak amacıyla Osmanlı devleti, Bosna’da, Kale-i Hakkaniye 
Kaptanaları adı verilen sistem kurmuştur. Kaptanalrın vazifelerin arasında 
sınırları muhafaza etme, yolların emniyette bulunmak ve kaleler için silah vs. 
Bulundurmak sayılabilri. Bosna’nın otonomi idarecilerin bazı teşebbüslerinin 
arkaplanında bu sistemin etkisi vardı. Daha sonra Osmanlı toprak sisteminde 
ocaklık ile timar sisteminden çıkılmasının bir zemini oluşturulmuştu. 
Avusturya’nın sürekli istilalarına karşı ayakta durabilmek amacıyla Bab-ı Ali, 
Bosna sipahilerine tımar ve zeametlerini miras yoluyla bırakabilme iznini 
vermişti. Yerli Müsliman soylu etkisi Tanzimat döneminde ortaya çıkmıştır. 

19. yüzyılın başlarında Bosna’nın sınırlarında yaşanan huzursuzluklar da 
halkı yeterince endişelendirmişti. Fransız Devrimi ile artan ulusçuluk 
akımları, Balkan halklarının milliyetçi duygu ve teşebbüslerini arttırmıştı. Bu 
olayların yaşandığı bir dönemde dört bir yanı Gayrimüslimlerle çevrili olan 
Bosna’da düzeni değiştirmek pek sağlıklı gözükmemekteydi. Napolyon, 
Dubrovniği aldıktan sonra Avustruya ve Osmanlı Devleti ile komşu olmuştu. 
19. yüzyılın başlarında Bosna’da, bir yandan Sırp İsyanı ve diğer yandan da 
Karadağlıların isyan teşebbüsleri, büyük bir endişe hissi yaratmıştı. Halkta, 
yakın bir zamanda oluşabilecek bir kargaşanın fitilini kimin, ne zaman 
ateşleyeceği korkusu hakimdi. 
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Bosna’da Tanzimat Uygulaması 

II. Mahmud devrinde, Bosna’yı en çok etkileyen olay 1826 yılında Yeniçeri 
Ocağının kaldırılması olmuştur. Abdurrahim Paşa, verdiği mücadelelerle 1827 
yılında bölgedeki isyanları neredeyse bitirmişti fakat o dönemde başlayan 
Osmanlı-Rus Savaşı (1827-29) için asker toplaması gerekliliği görevini 
zorlaştırmıştı. Sönmekte olan isyan ateşi, Edirne Antlaşması sonuçlarından 
sonra tekrar alevlenmişti. Sırbistan’a özerklik tanınma hakkının verilmesi, 
yerli Müslüman halkı endişelendirmişti. Kurulan yeni orduyu ve vergileri 
kabul etmeyen isyancılar kendilerine lider olarak Husejn Kaptan 
Gradaşçeviç’i kabul etmişlerdi. İktidar mücadelesinden dolayı, yeniçerilere 
karşı olan harekâtta Devlet’in yanında olan Kapudanlılar bu sefer devlete karşı 
ayaklanmıştır.(Mehdi Yenidoğan 2018) Bu harekâtlardan sonra yeni bir askeri 
düzen kurulmuştu. Yeni orduyu desteklemek ve serhat bölgelerinde ülkeyi 
daha iyi korumak amacıyla 1834 yılında Redîf-i Asâkir-i Mansûre adıyla 
yedek bir ordu kurulmuş ve aynı yılda çıkarılan bir kanunname ile de taşrada 
redif birlikleri kurulmaya başlanmaştır.(Abdülkadir Özcan 2007) 

Tanzimat’ın uygulanmasına, merkeze gerek coğrafik açıdan gerekse de soyal 
yapısı açısından yakın olan eyaletlerden başlanmıştı. Fakat Bosna, Arap 
Eyaletleri ve Arnavutluk gibi bazı eyaletler, Dahil-i Dâire-i Tanzimat içinde 
olmayan eyaletlerdi. “Yetişmiş insan kaynağının yetersizliği ve finansman 
sorunları da reformların tüm imparatorluk sathında eş zamanlı olarak 
uygulanmasını engelliyordu. Bosna’nın da içinde bulunduğu sözkonusu 
eyaletlerde, merkeze uzak ve reformlardan etkilenecek güçlü ayan yapılarına 
sahip olmaları nedeniyle Tanzimatın uygulanabilmesi için gereken şartlar 
henüz oluşturulmamıştı.”(Emine Ak 2010) 

Diğer bir yandan da Bosna Hıristiyanlarının şikâyetleri artmaya başlamıştı. 
Bilindiği üzere Bosna’da toprak sahipleri Müslüman olup, çalışan çiftçiler ve 
köylüler genelde Hıristiyan halktan oluşmaktaydı. Toprak sahiplerinin 
almaları gereken vergiler arttıkça söz konusu şikâyetler de çoğalmaya 
başlamıştı. Mevkisel suiistimaller sonucu bölgede adaletsizlikler yaygın 
olmuştu. 

Bosna’nın diğer önemli bir sorunu da serhat kolu olmasından 
kaynaklanıyordu. Bosna en uzun sınırını Avusturya ile paylaşmaktaydı ve 
Avusturya’nın 19. yüzyıldaki siyaseti de daha çok Bosna toprakları üzerinden 
olmuştu. Bu sıkıntının yanı sıra Sırbistan’daki isyanlarda Bosna’da endişe ile 
izleniliyordu. İlerideki bölümlerde hem siyasi hem ticari hem de kültürel (din) 
açıdan nasıl bir baskının yapıldığı anlatılacaktır. Sınır bölgesini koruyan 
Kapudanların kaldırılmasıyla beraber sadece muhafızlar kalmıştı. 
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Rusya’nın, panslavist siyasetini de asla gözden kaçırmamalıyız. Çünkü bu 
siyasetin Ortodoks halk üzerindeki etkisi büyüktü.(Aličić 1983) Coğrafi 
uzaklığından dolayı ticari yollarla bölgede etkili olamayan Rusya, kültürel 
olarak bütün Ortodoks halkının hamisi gibi davranmaktaydı. Ve Rusya bu 
sözde hamiliğini de bahane ederek olaylara müdahil oluyordu. 

Tanzimat ile birlikte işlerin artması ve buna bağlı olarak yazışmaların 
çoğalmasının getirdiği yoğunluğu idare etmek için bürokraside bazı 
değişiklikler yapılmıştır. İdari işler için Bab-ı Ali’yle, askeri işler 
Seraskerliğiyle ve mali işler içinde Maliye ile muhatap olunacaktı. Tanzimat 
uygulamalarını takip etmek için Bosna’da 1840 yılında Meclis-i Vücüh-i 
Vilayet kurulmuştu. Halil Kâmilî Paşa’nın Valiliği döneminde kurulan büyük 
ve küçük meclisler, eyaletin kaza ve nahiyelerinde 33 adet olmak üzere 
tasarlanmıştı.(Aličić 1983) 

Kırım Savaşı ve Bosna’daki Yabancı Konsolosluklar 

Kırım Savaşı’nın arka planında Fransa, İngiltere ve Rusya egemenlik çatışma 
vardır. Avrupa’daki 1848. Yılında buhranından etkilemeyen Rusya itibarini 
yükseltmek istemiştir. 1852 yılında Rusya İngiltere’ye, Osmanlı Devleti’ni 
bölme teklifinde bulunmaya başlamıştır. İngiltere de Liberal Partinin 
yükselişi, Çarı bu teklifte bulunmaya cesaretlendirmiştir. Fakat Rusya, 
İngiltere’den olumlu bir cevap alamayınca Prens Sergeyeviç Menchikov’u 
olağanüstü elçi sıfatıyla İstanbul’a göndermiştir. Yedi maddeden oluşan 
notada Ortodoks Hristiyanlık hamiliğinin ve Kudüs’teki kutsal yerlerin 
idaresinin Rusya’ya tanınmasına dair istekler vardı. 1853 yılında General 
Gorçakov’un Prut Nehri’ni geçmesiyle savaş başlamıştır. 

Savaşın öncesi Bosna’daki Fransa konsolosu, Rusya ve Osmanlı Devleti 
savaşa girdikleri halde ülkesi, İngiltere gibi Osmanlı devlet’in yanında 
duracağını belirtmiştir. Avustruya konsolsu buna rahatsız olmuştur ayrıca 
ülkesi savaş boyunca tarafsızlığı ilan etmesine rağmen diğer konsolosların ve 
halkın gözünde düşmüştür.(Šljivo 2016) 

19 yüzyılda ekonomik ve siyasi gücü zayıflayan, Doğu Sorunu çerçevesinde 
Avrupa’nın Uyumu’na girmeye çalışan Osmanlı devleti için diplomasi 
yollarına daha çok önem vermiştir. Avrupa devletlerin aralarında olan 
rekabetinden yararlanarak kurduğu denge politikasi devleti, bir yüz yıl daha 
ayakta tutmuştur.(Turan 2014) 

Kırım Savaşı, aslında uluslararası ilişkilerde Viyana Konferansı’ndan sonraki 
dönemden beri süre gelen dengeyi bozmuştur. Herkes kendi müttefikini 
seçmiş bir durum gelmişti. Paris Konferansı’nda da görüldüğü gibi tartışılan 
konular genellikle Osmanlı Devleti ile ilgili hususlarda olmuştur. Örneğin 
Osmanlı Devleti’nde reformlar, Boğazlar meselesi ve vassal eyaletlerin 
durumu. Paris Konferansı’nın bir diğer önemli özelliği ise Osmanlı 
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Devleti’nin, Avrupa Uyum’una dâhil edilmesi ve beş büyük gücün onun 
varlığını korumaya dair vermiş oldukları garanti’dir.(Radušić 2013) 

Paris Konferans ile Osmanlı Devleti, Avrupa Uyum’una dâhil olmakla beraber 
artık Rusya’ya karşı da tek başına değildi. Aslında İngiltere ve Fransa için de 
aynı şey geçerli olmuştur çünkü Rusya’ya karşı bir denge kurulmuştur. Islahat 
Fermanı’nın uluslararası bir antlaşmada yer almasıyla beraber yabancı 
güçlerin, devletin iç işlerine karışmasının yolu da açılmıştı. İngiltere tarafı bu 
antlaşmadan pek memnun kalmamıştır. Lord Derby’nin şu ifadesi ‘humiliating 
clarendon capitulation of Paris’ İngiltere tarafında nasıl duyguların 
yaşandığını göstermektedir. Bu ‘aşağılılık’ duygusu, aslında elde bir 
garantinin olmaması ve her devletin kendi çıkarlarını korumak için başka bir 
devletle anlaşma yapması zorunda kalmasının yarattığı belirsizlik durumdan 
kaynaklanmaktaydı.(Radušić 2013) 

Kırım Savaşı ve ardından Paris Konferans gelişmeleri uluslararaı ilişkilere 
yeni boyut kazandırmş ve Bosna’ya karşı ilgi artmıştır. Bosna’daki 
konsolosluklar, bazıları konferans tarihi öncesinden kurulmuş olsa da, bu 
tarihten sonra daha yoğun bir şekilde faaliyetlerde bulunmuşlardır. Her ülke 
bu serhad bölgesinden bilgileri kaynaktan toplamak ve çıkarları korumak 
amacıyla konsolosları, konsolos vekilleri, ajanları göndermeye başlamıştır. 

Osmanlı Devleti’nin durumu 19. yüzyılın ortalarında iyi sayılmaktaydı, 
toprak bütünlüğü için Paris Konferansı garanti olduktan sonra dış tehlikeler 
azalmış ve reformlar konusunda ileri gidilebilinmişti. İngiltere’ye göre 
reformalar için ortam müsaitti ve gerek konsoloslara verilen talimatta ve 
gerekse de konsolosların yazdıkları raporalarda reformların uygulanmasında 
oluşan engelleri kaldırmak için öneriler bulunmuştutur.(Radušić 2013) 

İngiltere 

Kırım Savaşı’nın ardından Osmanlı-İngiltere ilişkilerinde yeni bir dönem 
başlamıştır. Paris Antlaşması’nda yer alan Islahat Fermanı, yabancı güçlerin 
Osmanlı Devleti’ndeki reform uygulamaları ile yakından ilgilenmeye 
başlamalarına açık bir kapı bırakmıştı. Her taraf, reformların kendi çıkarları 
için uygulanmasını talep etmekteydi. Tarih boyunca Osmanlı Devleti’ne karşı 
olan büyük güçlerin, birden Osmanlı Devleti’nin iç işlerinin düzeltilmesi için 
uğraştığına inanmak güç bir durumdur. Aynı şekilde İngiltere’nin, Osmanlı 
toprak bütünlüğü ve Sultanın hükümranlığı gibi konular üzerinde durması, 
aslında Hindistan’a giden ve Osmanlı topraklarından geçen sömürge yollarını 
emniyette tutma çabasından başka bir şey değildi. 

İngiltere‘ye göre, ticaret yollarının emniyette olması ve kendi çıkarlarının 
korunması, Osmanlı Devleti’nde reformların uygulamasıyla garanti altında 
olacaktı. Bu sebepten dolayı İngiltere, Paris Antlaşması’ndan sonra Osmanlı 
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Devleti’nin, Avrupa bölgesindeki serhat eyaletleriyle ilgilenmeye başlamıştı. 
İngiltere’nin Osmanlı, Avrupa bölgesi topraklarında 10 konsolos ve 16 
konsolos vekili varken bütün Habsburg Monarşisi içerisinde ise sadece 4 
konsolos ve bir konsolos vekili bulunmaktaydı. Hatta Habsburg Devleti’nde 
olan konsoloslar bile başta Bosna Eyaleti olmak üzere Osmanlı’nın 
sınırlardaki eyaletlerinin durumu takip etmek üzere görevlendirilmişlerdi. 

Bosna’daki İngiliz Konsoloslarının aldıkları talimatlar, İngiltere’nin Osmanlı 
Devleti’ne karşı izlediği siyaset çerçevesinde olmuştur. Bölge’de barış ve 
huzurun sağlanması başta olmak üzere, Osmanlı aleyhine faaliyette bulunan 
konsolosların etkilerinin azaltılması ve reform uygulamalarının takip edilmesi 
başlıca görevlerdendi. 

Bölgeye gönderilen konsoloslar genellikle bir önceki görevlerinde, 
Müslümanların yaşadığı yerlerde görev yapanlardan seçiliyordu. Mesela 
William Holmes ve Edward Freeman, Bosna’ya gelmeden önce diğer 
Osmanlı eyaletlerinde görev yapmışlardı. Hatta Dubrovnik’te olan İngiltere 
Konsolosu Andrew Paton ve halefi olan Taylor, Dubrovnik’ten önce Mısır, 
Suriye (Paton), Diyarbekir ve Erzurum (Taylor) bölgelerinde görevlerde 
bulunmuşlardı. Rijeka ve Trst şehirlerinde ise durumun tam tersine olduğu 
görmekteyiz çünkü onlar Dalmaçya’daki ticari yolları takip etmekle 
görevliydiler. Dubrovnik’te ise başta Hersek olmak üzere sınır bölgelerindeki 
durumlar takip edilmişti. Konslosluğun kuruluşundan beri konsoloslu görevi 
yapanlar; Henry Adrian Chuchil (1856-1858), Edward St. John Neale (1858- 
1860) ve William Richard Holmes (1860-1877) olmuştu.(Radušić 2013) 

Konsoloslara verilen talimatlar üç konu çerçevesinde oluşmuştu. Buna göre 
bölgede reformaları ugyulamak için şart olarak asayişi sağlamak, diğer 
konsolosların faaliyetlerini takip etmek ve reformaların uygulanması için 
yapılaması gereken önerileri sunmak gerekiyordu. O Yüzden raporlarında 
yoğun bir şekilde reformların eleştirisi, hatta her olayın çözümünde 
reformalrın biran önce uygulaması gerektiğini ifade edilmiştir. İngiltere 
konsoloslar bütün taraflar iyi ilişki kurmaya çalışmışlar, ayrıca hiç bir taraf 
tutmamıştır. İngiltere’nin Saraybosna’da konsolos, Mostar ve Banaluka 
ihtiyaça göre konsolos vekilleri olmuştur. 

Rusya 

Osmanlı-Rus harbi sırasında 1787 yılında Özi Kalesi’nin Rusların eline 
geçmesinden dolayı İngiltere iyice rahatsızlanmıştı. Hatta o dönemin İngiltere 
Başbakanı olan William Pitt 1791 yılında yaptığı bir konuşmada, Rusların 
faaliyetlerinin, İngiltere’nin itibarını zedeleyecek ve ticari yollarını tehlikeye 
atacak kadar tehlikeli bir boyuta geldiğini belirtmiştir. İngiltere, Rusya’nın 
gücünü engellemek için Osmanlı Devleti’nin “toprak bütünlüğü koruma” 
politikasını izlemeye başlamıştır. Ve bu siyaset aşağı yukarı İngiltere’nin, 
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Osmanlı’ya karşı 1878 yılına kadar izlediği siyasetinin yolunu da çizmiştir. 
Bu ilişkilerin en iyi göstergesini, Osmanlı’nın ilk daimi elçisini Londra’ya 
görevlendirmesinde görebiliriz. 

‘Avrupa devletleri içinde 1815 Viyana kongresinden sonra en önemli güç 
haline gelen Rusya, Kırım savaşları neticesinde ağır bir yenilgi aldı. 30 Mart 
1856’da imzalanan Paris Anlaşması ile Küçük Kaynarca Anlaşmasının 
şartları kaldırıldı. Boğazlara ilişkin düzenleme değiştirilerek Karadeniz 
silahsız ve tarafsız bir hale getirildi. Rusların Memleketeyn (Eflak-Boğdan) 
üzerinde 1774 yılından beri devam eden himayelerine son verildi. Türk devleti 
açısından yaklaşık 150 yıldır yenilgiyle devam eden Türk-Rus mücadelesi 
Avrupalı müttefiklerin desteğiyle durdurulabilmiştir. Ancak yardım 
karşılığında verilen siyasal, sosyal ve ekonomik tavizler Osmanlı Devleti için 
artık telafi edilemez neticelere sebep olmuştur. Avrupa güçlerine karşı 
Balkanlar ve Kafkaslarda istediğini alamayan Rusya Balkanlardaki Ortodoks 
halklar üzerindeki gücünü ortaya koyarak yeniden harekete geçmiş, 1857 
yılında EflakBoğdan “Romanya” adı altında birleştirilmiştir. Romanya’dan 
sonra 1875’te Hersek’te başlayan olaylara müdahale edilerek Balkanlarda 
karışıklıkların başlaması sağlanmış ve Osmanlı’nın bölgedeki hakimiyeti iyice 
zayıflatılmıştır.’(Topsakal 2016) 

Rusya da Fransız Devriminin akımlarından hoşnutsuzluk duyduğu için 
Fransa’ya karşı tavır alarak İngiltere saflarında yer almıştır. Osmanlı Devleti, 
İngiltere’den yardım gelmeyeceğini anlayınca (Soy 2007)Ruslara 
başvurmuştur. Muhamed Ali harekâtında Rusya, Osmanlı’ya verdiği 
yardımın karşılığını almıştır. 1833 yılında imzalanan Hünkâr İskelesi 
Anlaşması ile Boğazların bir savaş halinde gemilere kapalı olacağının 
garantisini almıştır. 

19. yüzyılda uluslararası ilişkilerin yolunu çizen “Şark Sorunu” olmuştur. 
Osmanlı topraklarını paylaşma teşebbüsü anlamına gelen bu anlayış, Büyük 
Güçler arasında çatışma alanları oluşturmuştu. Bu durum aslında yüzyılın 
başında her devlet için Osmanlı toprak bütünlüğünün korunması bakımından 
olumlu olmuştu. İngiltere için Osmanlı’nın varlığı, Rusların sıcak sulara 
inmesini engellemekti. Rusya’ya için ise Osmanlı’nın varlığı, İngiltere’nin 
Karadeniz’e girmesinin engellenmesiydi. İşte bu sebeplerden dolayı bu iki 
güçte Osmanlı toprak bütünlüğü fikrine kısmen de olsa razı olmuşlardı. Ayrıca 
Avusturya için de Osmanlı’nın varlığı önemliydi, çünkü Osmanlı, 
sınırlarındaki eyaletlerinde bağımsız Slav devletlerinin kurulmasına bir engel 
demekti. Avusturya da diğer iki güç gibi bu toprak bütünlüğü politikasına 
gönülsüzce de olsa razıydı 

Bu siyasetin çerçevesinde Bosna’da Rusya Saraybosna ve Mostar şehirlerinde 
kosolosluklar kurulmuştur. Genç yetişen bir kadro Osmanlı topraklarında 
görevde olmak üzere eğitimi tamamladıktan sonra gönderilmiştir. Rusya 
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konsolosların raporları özelliği ise köylülerin durumu detaylı bir şekilde takip 
etmek’tir. Ortodoks halkı, Osmanlı devletindeki köylülerin durumu 
incelemek için vazgeçilmez bir kaynak olmuştur.(Tepić 1988) 

Rusya konsolosları sırpça’yi öğrendikleri için hem idareciler ile türkçe hem 
yerli halk ile sırpça konuşmuşlardır. Rusya konsolosluğu ortodoksalrın 
şikayetlerin adresi olmuştur. Coğrafi uzaklıktan dolayı ticaret yada doğrudan 
bir çıkarı olmadığından dolayı, panslavısm üzerinde faaliyetleri 
yürütmüşlerdir. Panslavism üzerinde etkileri eğitim konusuda da görülmüştür. 
Ortodoks kiliselere destek vermek, kitapları dağıtmak ve hatta Bosna’dan 
genç grupları eğitim için Rusya’ya göndermek gibi etkinliklerle Panslavizm 
siyaseti yürütmüşlerdir. 

Rusya’nın Konsolosluğun resmi kuruluşu 1850. Yılına dayanmaktadır. İlk 
konsolos A. F. Giljferding, 1858. Yılında E.T. Şçulepnikov, son konsolos ise 
A.N. Kudrayavcev altmışlı ve yetmişli yillarda görevde olmuştur. 
Mostar’daki konsolos vekilleri Rusya arşiv kaynaklara göre, 1857. Yılında 
atanan V.V. Bezobrazov, ondan sonra 1859. yılında sekretar Yonin, Hersek 
isyani zamanında N.N. Çetveruhin, N.N. İlariyonıv, J.P. Slavoljubov 
olmuşlardır. 

Rusya’nin en önemli faaliyetlerden isyancılar ile ilgilenmesi ve isyanların 
süresinde Karadağ’a açık destekleri diğer konsolosların gözden 
kaçmamaktadır. Dubrovnik’eki Rusya konsolosu isyancılara evi açmış ve 
gerek maddi gerek maddi desetkleri eksik olmamıştır. Bu destek isyancılara 
devam etmelerine teşvik etmiştir. 

Rusya ve İngiltere konsolosların ortak ilgilendiği noktalar ise vergi konusu, 
ticaret ve iktidasi durumu, ve özellikle asker reformaları, ordu ile ilgili ayrıntılı 
detayları, hristiyanların askere alımları vs. Raporlarında yazmışlardır. 
Bosna’nın demografı yapısı ve nüfüs sayımları her zaman çok büyük önem 
kazanmıştır, keza konsolsolar herkes kendince nüfüs sayımları vermiştir ve 
böylece konsolsoların raporlarında Bosna tarihi açıdan vageçilmez kaynak 
olmuştur. 

Bosna’da diğer ülekelrin konsolosalrı olmuştur, en eskisi 1850. Yılında 
kurulan Avustruya başkonsololuğu, ardından 1852. Yılında Fransa, 1857. 
Yılında İngiltere ve Rusya, daha sonra 1863. Yılında İtalya ve sonunda 1864. 
Prusya konsolosları kurulmuştur. Avustruya’nın başkonsolosu askeri rütbe 
olduğu için en üst makada olmuştur, ve diğer konsolos vekilleri askeri rütbeli 
oldukları için özellikle sınırlardaki olaylar ile ilgilenmişlerdir. İlginç diğer 
husu ise Prusya konsolosu diğer konsoloslara göre en eğitimli’dır, Avustruya 
konsolsa göre, Prusya’nin Bosna’da doğrudan çıakrları olmadığı için böyle bir 
ilgi aslında protestant misyonerlik faaliyetleri ile bağlanabilirmiştir.(Šljivo 
2016) 
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Teşrifat’a çok büyük önem veren Osmanlı devleti, konsoloslara da aynı 
şekilde ilgilenmiştir. Osmanlı Devleti’nde yabancı mukim elçilere teşrifat 
ikamet edecekleri payitahtta düzenleniyordu. Ancak taşrada da konsolosluklar 
kurulmaya başlanınca konsolosa teşrifatın atandığı yerde uygulanması uygun 
görülmüştür.(Yarci 2010) 

Örneğin Churchill’in gelişi ile ortaya çıkan bir diğer husus ise konsolosların 
rütbeleri hakkında ortaya çıkan tartışmalardı. Bosna’daki Avusturya 
Konsolosu, başkonsolos rütbesinde olduğu için bir önceliği olmuştu. Fakat 
General Atansković, Churchill gelmeden üç hafta önce vefat etmişti. Bunun 
üzerinde Vali, “düvel-i erba'a konsoloslarınızın bir yerde toplanması ve 
rütbelerinin bilinerek ziyaret usulünün” ona göre yapılması hususunda 
Dâhiliye Nezareti’ne tahrir göndermiştir. “konsolosların hemrütbe olmaları 
halinde eskilerin yenilerine tekaddüm edeceği, diğerleri konsolos olup 
diğerlerinde general konsolos, yani başkonsolos bulunur ise, bunun 
diğerlerine rüchııniyeti’c evap olarak bilgilendirilmiştir.(Yarci 2010) 
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Batı Medeniyetinin Doğu Kökenleri  
(Karşılaştırmalı Bir          Tarihsel Çalışma) 

Ardalan Ahmed* 
Özet 

"Bu çalışmanın amacı, Yunan uygarlık tarihiyle ilgili genel bir değerlendirme 
yapmak ve bu önemli uygarlığın en önemli yönlerini ortaya koymaktır. 

Bu araştırma bize, uygarlığı alışveriş açısından bölgenin diğer uygarlıklarıyla 
etkileşim halinde olan bir toplumu sunmaktadır. Öyle ki uygarlık kimliğimizi 
tanımayı tamamlamak için bu uygarlığın ana hatlarını öğrenmek kaçınılmaz 
olmuştur. Nitekim Yunan toplumu, kendisinden önce Ön Asya bölgesindeki 
Mısır, Suriye, Mezopotamya ve Küçük Asya’da ortaya çıkan ve uygarlıkta 
gelişen toplumlardan etkilenmiştir. Kendisinden önce gelen bu büyük 
uygarlıklardan etkilenmiştir. Bunun sebebi, Yunan uygarlığıyla bu 
uygarlıklarının etkileşim halinde olmasıdır. Bu etkileşim, binlerce yıldan beri 
birçok yüzyılı ilgilendirmiştir. Bizim yaşadığımız bölgeyle ilgili bu durum, 
alış veriş, etkileme ve etkilenme şeklinde görülmüştür. Herhangi bir uygarlık 
kimliği, bu iki yönle oluşmaktadır. Ayrıca uygarlık etkenlerimizin önemli bir 
kısmını, tanımadan anlamamızın imkânı yoktur. 

Bu araştırmamda eski Yunan tarihinin en önemli uygarlık faaliyetlerinin altını 
çizmeye çalıştım. Çünkü bir Yunan felsefecisi der ki: “hiçbir şey yoktan var 
olmaz.” Batıda kabul gören düşünce ise Yunan mucizesidir. Yani Yunanlar, 
her şeyi yoktan var etmişlerdir. Bu düşünceye göre Yunanların ulaştıkları 
sonuçlara, kimse onlardan önce ulaşmamışlardır. Sanat, edebiyat ve bilim 
alanlarında öncesiz başarılara sahiptirler ve tüm bu alanlarda önceki 
uygarlıklardan öne geçmişlerdir. 

Bu araştırmayı yazmakta izlemiş olduğum yöntem, sadece siyasi yönle sınırlı 
kalmayan uygarlık tarihi yazımıdır. Bu araştırmada araştırmacı, topluma genel 
bir bakışla bakar ve ekonomik, sosyolojik, siyasi, fikirsel ve sanatsal alanları 
görür. Nihai sonuç ise bu alanların etkileşimi, toplumun gerçek tarihi 
olduğudur. 

Anahtar Kelimeler: Yunan Uygarlık, Mezopotamya ,Uygarlığın Şartları, 
Sanat, Fikir, Edebiyat 

 
 

* Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 



65 | 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih   

 

Uygarlık Kavramının Tanımı Ve Yunan Tarihinin Uygarlık Çerçevesi 

Uygarlık kelimesinin kavramına ve kelime anlamının aslına bakmadığımız 
sürece, Eski Yunan uygarlığının en belirgin özelliklerini araştırmamızın yolu 
yoktur. Bunun için ayrıca açık ve net bir yöntem ve üslupla ve abartılardan 
uzak bir şekilde farklı insan uygarlıklarının gerçek tarihleriyle karşılaştırma 
yapılmalıdır; ancak bu şekilde resmin farklı bölümleri bir araya getirilir ve 
gerçek hali ortaya çıkmış olur. O zaman kendimizi uygarlıkların insani tablosu 
karşısında buluruz ve insan uygarlıklarının gerçek tarihini araştırmamız 
kolaylaşır. 

Uygarlık kelimesi, ancak 1752 yılında Turgot'un sayesinde belirli bir anlam 
üzerinde sabitlenmiştir. O zamanlarda insanlık tarihi üzerine ansiklopedisini 
hazırlamaktaydı ve bu ansiklopedisi, onun hayatında yayınlanmamış, 1756 
yılında devrimci hitabetin öncüsü olan Mirabeau'nun1 eserleriyle birlikte 
yayınlanmıştır. Hatta Voltaire2 gerçek anlamını bilmesine rağmen 1756 
yılında "Ulusların Davranışları ve Gelenekleri Üzerine Araştırma" adlı 
eserinde uygarlık kelimesini kullanmamıştır. Nitekim özellikle bu araştırma, 
uygarlıklar üzerine ilk tarihi araştırma çabasıdır (Zarik, 1981: 14). 

Arapça lügatlere bakıldığında uygarlık “hadâra” kelimesinin “hadâra” 
kökünden geldiği görülmektedir. (hadr), kelimesi, çölde ikamet-ilkellik 
(bâdiye) kelimesinin zıddıdır. (hadr) ve (hâdıra) kelimeleri, şehir, köy ve 
kasaba anlamlarına gelmektedir. "Filan (hâdıra) ehlindendir" dediğimizde, 
şehirde veya köyde ikamet ettiği anlaşılır, Uygarlık (hadıra), ilkelliğin 
zıddıdır. O halde Arap dilinde uygarlık kelimesinin anlamı, şehir, köy veya 
kasabalarda ikamet etmektir. İlkellik - çöl hayatı (badava) ise çölde ikamet 
etme anlamındadır (Hatum, 1965: 4). Dilde uygarlık kelimesi, özel bir hayat 
tarzı anlamına gelmektedir ki bu da istikrar ve yerleşik hayat tarzıdır. Ayrıca 
bu yerleşik hayat, şehirde olmak zorunda da değildir. Nitekim yerleşik hayat 
tarzı, tarihsel olarak küçük köylerde başlamış; daha sonra bu köyler gelişerek 

 

 
 

1 Mirabeau Kontu: Honoré Gabriel Riqueti (1749-1791) Ünlü Fransız iktisatçı Mirabeau 
Markisi Victor Riqueti'nin büyük oğluydu. Katı bir eğitim gördü. 1767'de orduya girdi ancak 
disipline karşı çıktığından hapsedildi. Çıktıktan sonra bir süre asteğmen olarak görev yaptı bkz: 
Gnimat, Mustafa, 2005. el-Hezara ve el-fıkir el-A’leim, dar el-ısra, Ürdun. 
2Voltaire: François Marie Arouet 1694 - 1778, Fransız yazar ve filozof . Daha çok mahlası 
Voltaire olarak tanınmıştır.Fransız devirmive Aydınlama hareketine büyük katkısı olmuştur. 
Din ve ifade özgürlüklerinin yanı sıra, insan hakları konusundaki düşünceleri ve felsefi yazıları 
ile ünlenmiştir. Eserlerinde Kilise dogmaları ve döneminin Fransız müesseselerini yoğun 
olarak hicvetmiştir. Zamanın en etkili isimlerinden biri olarak tanınır bkz: Abu, dıya, 2010. 
Ulama el-nehza el-avrupıya, dar farabı, beyrut. 
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şehirlere dönüşmüştür. Dolayısıyla şehirlerin ortaya çıkması, köylere göre 
daha geç bir dönemde olmuştur. Uygarlık (hadıra) kelimesi, istikrar ve 
yerleşik hayat anlamıyla köyleri ve şehirleri kapsamaktadır. Şehirler; bilimsel, 
fikirsel, edebi ve diğer alanlarda gelişmelere mazhar olmuştur(Yafi, 1964: 
58). Türkçe’de medeniyet karşılığı olarak uygarlık kelimesi de 
kullanılmaktadır. Muzaffer Ersöz (1963: 4)’e göre uygarlık, medenilik 
anlamına gelir, medeniyet değil. Daha isabetli bir kelime bulununcaya kadar 
medeniyet kelimesi kullanılmadır. 

Yabancı dillerde ise uygarlık kelimesi, İngilizcede "civilization" ve 
Fransızcada "civilization" olarak Latince "civis" aslından türemiştir ve şehir 
anlamına gelmektedir. Daha sonra bu kelime, edebiyat, ilim, adabı muaşeret 
ve şehirli insanın kazandığı diğer iyi nitelikler anlamına gelmeye başlamıştır. 
Daha sonra bu kelime, şimdiki genel anlamına kavuşmuştur; yani insanlık 
tarihinde ortaya çıkan uygarlıklar veya genel olarak uygarlık anlamındadır; 
bir başka değişle insan var olduğundan beri insanlığın uygarlığıdır. Açıklama 
açısından şunu da söyleyebiliriz ki uygarlık kelimesi, Fransa'dan 
kaynaklanarak "kültür" kelimesiyle birlikte hızlıca Avrupa'da yayılmıştır. 
Ancak 1835 yılında Almanya ve Hollanda'da olduğu gibi halklar arasında 
farklı anlamlara gelmiştir. Nitekim Romagnosi1, uygarlığın ilerlemesi 
anlamındaki "inciviemento" kelimesini uygarlığın kendi anlamıyla 
kullanmaya çalışmıştır. Ancak Avrupa halklarının bu anlamda birleşmeleri 
çabası henüz sonuçlanmamıştır. Nitekim bir dilden diğer dile ve bir halktan 
diğer halka kelimelerin anlamları değişmektedir. Avrupa ülkeleri arasında 
uygarlık kelimesinin yayılmasıyla birlikte, beraberinde kültür anlamındaki 
"culture" kelimesi de yayılmıştır. Bu kelime, uygarlık kelimesinden 
kastedilen anlama yakın bir şekilde kullanılmıştır. Kültür kelimesi, uygarlık 
kelimesinin ikizi gibi olmuşsa da bu durum uzun süre devam etmemiştir. 1830 
yılında Hegel, her iki kelimeyi birbirinden ayırmadan, aynı anlamda 
kullanmıştır; ancak daha sonra iki kelimeyi birbirinden ayırma gereği 
doğmuştur (Fahıd, 2002: 34; Linton, 2010: 71). 

Uygarlık kelimesi, İbn Haldun'a göre farklı toplumlarda doğal bir aşama ya 
da doğal kuşaklardan biri anlamındadır. Çölde ikamet-ilkellik (bâdiye) 
kelimesi de öyledir; ancak uygarlıktan daha eski ve onun temelidir, uygarlık 
ise ilkelliğin devamıdır. Uygarlık kelimesi, kavramı ve açıklamasıyla ilgili 
pek çok tartışmaya sebep olmuştur. En azından iki aşaması hakkında 
kapsayıcı anlamları üzerinde ittifak edilmiştir. Birçok müfessir, farklı 
ümmetler ve toplumlarda maddi ve manevi kavramları farklı 
tanımlamaktadırlar; hatta tek bir toplumun fertleri dahi, farklı devirler, 

 
1Gian Domenico Romagnosi : Italyan bir yazar ve Filozof ve ıktisatçe Daha çok hkukçu dır. 
bkz: Romagnosi, Giandomenico, 2013. Vol. 1. London, pp. 159-60. 
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dönemler ve müfessirlere göre kavramları açıklamakta birbirlerine zıt 
düşebilmektedirler (İbn-ı Haldun, 1982: 73). 

Almanya'da düşünürleri arasında kabul gören açıklamalar ve tartışmalar 
çeşitlenerek, en son kültür kelimesini teyit eden anlam ve açıklamalar baskın 
gelmiştir. Tartışmaların sonunda bu kelimenin öncelik sahibi olduğuna ittifak 
edilmiştir ve uygarlık kelimesi bilinçli bir şekilde açıklanmıştır. Toynbee’in 
1922 ve Alfred Weber'in1 1935kelimeyi şu şekilde açıkladıklarını görüyoruz: 
Bilimsel uygulama ve yöntem edinen birtakım sanatsal bilgilerden öteye 
geçmez, yani doğaya karşı yol, yöntem ve vesilelerdir. Kültür kelimesi ise 
aksine normatif ilkeler ve değerler anlamına gelmektedir ve ruh, zihin veya 
akıl kelimesinden türemiştir. Belki de günümüzde herhangi bir Fransız'ın, 
Alman tarihçi ve düşünür Wilhelm Momse'nin açıklamasını ilk dinlediğinde 
zihninde oluşan tuhaflık, bunu açıklamaktadır. Nitekim Wilhelm Momse der 
ki: İnsanın görevi, kültür uygarlığını yıkmamak ve ona baskın gelmemektir. 
İnsanlık türünün arınmasına zarar vermemeliyiz. Bu cümle bizi 
şaşırtmaktadır; nitekim uygarlık kelimesi bizde, İngiltere ve Amerika'da 
olduğu gibi yaygın ve baskın kalırken, Polonya ve Rusya'da, Almanya'da 
olduğu gibi ve belki de Almanya sebebiyle kültür kelimesi yaygın ve baskın 
kalmaktadır. Fransa'da ise kültür kelimesi, sadece insanın zihinsel ve ruhsal 
şahsi hayatı söz konusu olduğunda gücünü korumaktadır Henry Marrou2, Paul 
Valery3 ise aksine, uygarlık kelimesinin ortak toplumsal değerler bütünü 
olduğunu söyler. Tyler ise insanın toplumun bir üyesi olarak kazanmış olduğu 
bilgi, inanç, sanat, edebiyat, ahlak, yasa, örf, hüner ve diğer geleneklerden 
oluşan bir karışım olduğunu ya da halklarda canlı, etkin ve dinamik inanç ile 
ortaya çıkan canlı birikim olduğunu ve bu dinamizm ile halk bireylerinin 
sözleri, işleri ve bireysel düşünsel, eylemsel ve görevsel alanda ve toplumsal 
alanda yaptıklarının şekillendiğini söyler (Dılmas, 1982: 41-57). 

Genel olarak dünyanın tüm uygarlıkları, er ya da geç teknolojik 
uygulamalarda benzer olacaktır, dolayısıyla yaşam tarzları da birbirine 
benzeyecektir. Buna rağmen kendimizi birbirinden çok farklı uygarlıklar 
önünde göreceğiz ki bunun sebebi insanların farklı olmalarıdır ve bu, doğal 
bir farklılıktır. Uygarlık kelimesi, uzun dönemde, bireysel, toplumsal ya da 
her iki alanda tarihçilerin önünde duramayacakları ya da açık, tek ve net bir 
görüşe varmaktan çekinemeyecekleri bir kelime olacaktır (Sama’n, 2005: 60). 

 
1Max Weber (1864 -1920), Alman düşünür sosyolog ve ekonomi politik dır, bkz: 
(www.global.britannica.com) . 
2Henri-Irénée Marrou : 1904- 1977 Yüzyılın önemli bir fransız tarihçisidir. O antikça’da eğtim 
tarihi alanındaki çalışmalrıyla bilinir. bkz: (www.persee.fr.com) . 
3Paul Valery:1871-1945, Fransız şair, yazar ve düşünür. bkz: Abu, dıya, 2010. Ulama el-nehza 
el-avrupıya, dar farabı, beyrut. 
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Uygarlığın Şartları ve Nitelikleri 

Uygarlığın şartlarıdan biri İstikrardır. Toplumun istikrarı, uygarlığın refahı ve 
gelişmesi için en önemli bir etkendir. İstikrardan kastımız, bir coğrafi 
bölgeden diğer coğrafi bölgeye taşınmamaktır. İnsanların yerleşik hayata 
geçmesinde tarım önemli bir etken olmuştur.Budurum insanların sadece 
yerleşik hayata geçmesine yol açmamış, aynı zamanda tarımda 
kullanabileceği aletleri icat ederek yaratıcılık özelliklerini geliştirmesini 
sağlamıştır. 

Yardımlaşma ugarlığın diğer önemli bir şartıdır. İnsan, tarımdan faydalanmak 
için belli bir coğrafyaya yerleştiğinde, bu durum kendisinden sadece bireysel 
değil, aynı zamanda diğer insanlarla ortak çaba göstermesini gerektirmiştir. 
Bu durum toplumun birbirine yardım etmesini sağlamıştır. Çünkü bireysel 
çaba, gıda temini ve insan veya hayvan olsun dış düşmanlardan korunma 
konusunda yetersizsiz idi. 

Yazı ise uygarlığın olmazsa olmaz şartıdır. Yardımlaşma, insanlar arası 
sürekli iletişimi gerektirmektedir. Bu durum, insanlığın yazıyı icat etmesine 
sağlamıştır. Bu sayede diğerleriyle iletişim kurmak, eylemlerini ve sözlerini 
gelecek kuşaklara aktarmak ve insanlığın icat ettiği yeni kazanç yollarını 
korumak kolaylaşmıştır (Münis, 1998: 73). 

Uygarlığın Nitelikleri, Uygarlığın en önemli niteliklerini şu şekilde 
sıralayabiliriz: 

Kazanılan uygarlık, aile ve toplum içindekazanılır. İnsan, toplumsal niteliğe 
sahip olmadan, sadece biyolojik bir varlık olarak doğar. Ancak aile ve 
toplumiçinde yetişmesi, o ailenin ve toplumun kültürel özelliklerini 
benimsemesini sağlar. Böylelikle dilini, dinini, örfünü ve atasözlerini 
öğrenirerek o toplumun özelliklerini taşıyan sosyal bir varlık haline gelir 
(Fahıd, 2002: 49). 

Uygarlık toplumsal bir mirastır. Uygarlık sayesinde insanlar arası deneyimler, 
fikirler, örf ve iletişim yöntemleri yayılır. Yayılma kanalları ise insanların 
sosyal yetişme şekilleri ve toplumsal kontrol araçlarıdır. Bu alanda 
önemsenmesi gereken bir konu da şu ki, toplumsal miras niteliğiyle uygarlık, 
toplumda meydana gelen gelişmelerden bağımsız olması değildir. Devam 
etmek ve geri kalmamak için yetiştirme, kontrol, öğrenme ve ilişkilerde 
yöntemlerini yenilemektedir. Uygarlık, atalardan kalan değerleri korumakla 
yenilikleri çok isteyen nesillerin kuşağında görülen değerleri bir araya 
getirmektedir (Harlız, 1984: 90-93). 
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Yunan Tarihini İncelemekte Uygarlığın ve Uygarlık Değerinin Tanımı 
Yunan uygarlığının ortaya çıkışı M.Ö. 2000 yılının sonlarına 
dayanmaktadır.Bu dönmeden itibaren M.Ö. 7. yüzyıla kadar devam etmiştir. 
İlk olarak Akdeniz kıyılarında ortaya çıkmış, daha sonra kıta ötesi doğudan 
Orta Asya ve Hindistan'a, batıdan da Kuzey Afrika kıyıları ve Atlantik'e bakan 
Avrupa'ya yayılmıştır. Eski Yunan toplumu, uygarlık değeri temelde sadece 
oluştuğu yerde Akdenizin kuzey sahilinde kalan, bu bölgesi sadece yüzeysel 
olarak aşan ve diğer toplumları etkilemeyen kapalı bir toplum olmamıştır; 
aksine bu toplum, yakın doğuda Mısır, Suriye, Mezopotamya, küçük Asya 
bölgesi şimdiki Türkiye olmak üzere diğer toplumlara açıktır. Kendisinden 
önce ortaya çıkan bu uygarlıklardan etkilenmiş, ancak eski dönemde kendi 
uygarlığı olgunlaştığında Akdeniz'in çevresindeki bölgelere yayılmaya 
başlamış ve bu bölgeleri etkilemiştir. Daha sonra bu uygarlık etkisi, sonraki 
yüzyıllarda bu deniz havzasına yakın ve uzak bölgelere de yayılmıştır. Bu 
etki, sonrasında gelen uygarlıklarla sentez haline geldikten sonra da farklı 
şekillerde devam etmiştir ve bu etkinin derecesi, bir bölgeden diğerine 
değişkenlik göstermiştir. Öyle ki çağdaş dünyamızda dahi birçok alanda direkt 
ya da dolaylı olarak Yunan uygarlığının devam ettiğini söylersek, hakikatten 
çok uzaklaşmış olmayız (Şeyh, 1992: 37). 

Yunan Uygarlığının Gelişimi 

Yunan uygarlığı çok geniş bir coğrafyayı askeri, fikirsel, sanatsal ve 
ekonomik açılardan etkilemiştir. Örneğin fikirsel alandaYunan 
filozoflarından Sokrates, Platon ve Aristotales, özellikle son ikisi, Akdeniz'in 
üç sahili olan Avrupa, Asya ve Afrika'daki felsefe düşünceleri etkilemişlerdir. 
Bu etki, kapsadığı konular arasında, özellikle Hıristiyanlığın ilk yayılma ve 
putperestliğin saldırı menzilinde durduğu dönemde Hıristiyanlığın fikirsel 
mevzularını etkilemiştir. Hıristiyanlık o zamanlarda büyük oranda kökleşmiş, 
ayrıntılandırılmış ve tanzim edilmiştir. Yunan'ın bu fikirsel etkisi, Avrupa'da 
olsun ya da İslam çağı Araplarda olsun, orta çağlarda da görülmüştür. Bu etki 
devam ederek yeni ve çağdaş fikir dünyasında yansımasını bırakmıştır 
(Sarsak, 1975: 30). Yunan edebiyatından bahsedecek olursak, özellikle Yunan 
toplumunda olgunluğa ulaşan tiyatro edebiyatı, haddi zatıyla varlığını 
kazanan bir edebiyat kalıbı haline gelmiştir. Aeschylus, Sophocles, Euripides, 
Arstotlephanes ve Menander gibi belirli tiyatro şairleri ve bu alanın kurallarını 
koyan Yunan düşünür Arstotle'nun eliyle belli ve net özelliklere kavuşmuştur. 
Arstotle'nun dokunuşları, günümüzde dahi tiyatro edebiyatında 
hissedilmektedir. Aynı şey farklı ayrıntılarla Yunanların bilim alanında 
yaptıkları için söylenebilir. Bu konuda şunu söylemek yeterli olacaktır ki bu 
toplumun bilim adamlarının astronomi ve matematik alanlarında yaptıkları 
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sayesinde, Eratothenes1, yerküre ölçümünü o kadar yüksek hassasiyetle 
yapabilmiştir ki günümüz bilim adamlarının ulaştığı ölçümden sadece çok 
olarak farklıdır. Yunanların tıp alanında elde etmiş oldukları ilerlemenin etkisi 
bu meslekte o kadar hissedilmektedir ki halen hekimlerin yeminine 
Hippocrates yemini denmektedir ve Hippocrates, bu ismi taşıyan Yunan 
hekiminin adıdır (Zıdan, 2012: 57; Bedıve, 1980: 33-35). 

Yunan Uygarlığı’nın Günümüze Etkileri 

Toplumu araştırmanın değeri, sadece dünya uygarlığının etkileme ve 
etkilenme olarak gidişatını anlamamıza yardımcı olması değildir; bu 
araştırmanın bizim için özel bir değeri vardır. Nitekim Arap âleminde 
kimliğimizi ve kişiliğimizi anlamamızı sağlamaktadır. Bunun sebebi, İslami 
fetihlerin etkisiyle Arap kimliğinin edinildiği bölgenin uygarlığı arasındaki 
büyük etkileşimdir ve bu etkileşim günümüzde dahi devam etmektedir. 
Asırlar boyu devam eden Yunan uygarlığıyla etkileşim, hem Yunan uygarlık 
değerlerinden bazılarını benimsememizi ve hem de Yunan uygarlığını 
etkilememizi sağlamıştır. Herhangi bir uygarlık kimliği, bu iki unsurla 
meydana gelir. (Hüseyin, 1991: 27-31) 

Bu bağlamda, eski Yakın Doğu bölgesinin uygarlık etkisi, birçok yönde 
Yunan toplumu üzerindeki etkisi görülmektedir. Bu konuda, hızlı 
sunumumuzda daha fazlasını anlatmaya imkan olmadığından dolayı, birkaç 
örnek vermekle yetineceğim. Yunan Medeniyeti, Mısır, Mezopotamya ve 
Anadolu Medeniyetinden aldıklarını kendi bilimsel değerleri ile 
harmanlayarak ve süzgeçten geçirerek daha ileri seviyede ve yeni çalışmalar 
ortaya koymuşlardır. Örneğin Yunanlar, ilk tıp ve anatomi ilkelerini 
Mısırlılardan almışlardır. Bu ilkelerin kapsamı sadece uygulamadan 
kaynaklanan deneyimlerden ibaret olmamıştır; bunun ötesinde Mısırlılar, 
bilimsel kurallar halinde bunları kaleme almışlardır. Firavun dönemine ait 
birtakım papirüslerde bunu net bir şekilde görebilmekteyiz. Geçen yüzyılın 
ortalarından günümüze kadar Mısır'da söz konusu papirüsler keşfedilmiştir. 
Örneğin şu an Leipzig Üniversitesi'nde bulunan Ebres papirüsü, Kaliforniya 
Üniversitesi'nde bulunan Hearst papirüsü, New York Tarih Kurumu'nda 
bulunan Edwin Smith papirüsü, Berlin Müzesi'nde bulunan Berlin papirüsü 
vb. Bu papirüsler ve başkaları, Yunan toplumunun tıbbi faaliyetlerine 
etkilerini bırakmışlardır. Bu etki, çoğu zaman tam anlamıyla alıntı haline 

 
 
 
 

1 Eratothenes: Yunan matematikçi , coğrafyacı, astronom ve filozoftur. bkz: Hornblower, 
Sımon ve Spawforth, Antony, 1996. The Oxford Classıcal Dicrionary, thırd edıtıon, Oxford 
University Press, New York, p. 553. 
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gelmiştir; Dioscorides1, Galenos2 ve Hippokrates yazılarında bunu açıkça 
görebilmekteyiz. Aynı şekilde Yunanlar, Mısırlılardan heykeltıraşlığın ilk 
ilkelerini almışlardır. Yunan heykelleri ilk dönemlerinde, sabit duruş, öne 
bakış, iki yönde yapışık eller, yumruk halinde eller ve sağ ayağı hafif geçen 
sol ayak açısından Mısır tarzı olmuştur (Glanville, 1963: 180-195). 

Tüm bu özellikleri, Atina Ulusal Müzesinde bulunan birtakım Yunan 
heykellerinde görebiliyoruz. Yunan sanatçıları, Tiran döneminden başlayarak 
M.Ö.6. yüzyıl dolayları,Mısır mabetlerinden fuaye ve direk mimarisini 
almışlar ve daha sonra Yunanlılar için temel mimari konumuna gelmiştir. 
Örneğin Mısır'daki Karnak mabedi veya Djoser mabedinin kalıntıları, 
Atina'daki Parthenon veya Olympos'taki Apollo mabedinin kalıntılarıyla 
karşılaştırıldığında bu durumu açıkça görebilmekteyiz. Örnekler bu şekilde 
arttırılabilir. Mezopotamya'dan Yunanlar, matematik ilklerini almışlardır. 
Mezopotamyalılar, sadece bilimsel deneylerin sonuçlarına bağlı kalmamışlar; 
bilimsel teoriler belirleme derecesine ulaşmışlardır. Bu konuda şunu 
söylemek yeterli olacaktır ki, Yunan matematik bilgini Pythagoras'un varmış 
olduğu teoriye, Mezopotamyalılar birkaç bin yıl önce varmışlardır. Söz 
konusu teori, Bağdat Arkeoloji Müzesinde, pişmiştabletler üzerinde orijinal 
nakşıyla halen varlığını korumaktadır (Bakir,1980: 143). Ayrıca 
Mezopotamya etkisini iki ayrı alanda daha görmekteyiz: Birincisi destan 
edebiyatıdır. Mitos, Sümerler ve Babillerin birçok destan şiirlerinde 
görülmektedir. En önemlileri Gilgamesh Destanı ile Homeros adlı Yunan 
şairine atfedilen Odysseia destanıdır. İkinci alan ise efsanelerdir. Nitekim eski 
dönemlerde insan, etrafındaki doğa ve kainat olaylarını; örneğin yaratılış, 
hayat, ölüm, doğurganlık gibi olguları efsanelerle açıklamaya çalışmıştır. 
Daha sonra bunlarla ilişkisini ve bunlara karşı tutumunu belirlemiştir. Bu 
alanda sayısı az olmayan Yunan efsanelerinin, fikir ve ayrıntılarıyla 
kronolojik olarak daha önce Mezopotamya'da ortaya çıkmış efsanelerle 
neredeyse tamamen örtüştüğü görülmektedir. Örneğin Tufan olayıyla ilgili 
efsane, insanın su, toprak ve ruhtan yaratılması, Babilli Inanna, Dumuzid 
Ishtar Temmuz efsanesi, benzeri olan Yunan Aphrodite ve Adonis efsanesi 
gibi. Bu efsane onlara Fenikeliler yoluyla ulaşmıştır. (Cary, Haarhoff, 1961: 
197; Graves, 1962: 34; Yehya, 1978: 5-14). 

Yunan toplumunda görülen Suriye etkisinden bahsedecek olursak, bu etki 
sadece Mezopotamya'nın uygarlık etkilerini taşımakla sınırlı kalmamıştır; 

 
1Dioscorides      Pedanius:      Roma       imparatorluğu zamanında       yaşamış Yunan hekim ve 
farmakoloji bilgini. bkz: Hornblower, Sımon ve Spawforth, Antony, 1996: 483. 
2 Galenos :’’Bergamalı Galen” Claude Galen; Yunanca Galenos, Latince Galenus, tıp doktoru, 
bilim insanı ve filozof. Antik Roma'nın en önemli hekimlerindendir. bkz: Hornblower, Sımon 
ve Spawforth, Antony, 1996: 621. 
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bunun ötesinde direkt pozitif etki söz konusudur. Bu konuda şunu söylememiz 
yeterli olacaktır ki Fenikeliler, geliştirmiş oldukları alfabe harflerini Mısır'ın 
son resim yazılarından alıp geliştirme işlemi sırada ayıklama işleminden 
geçirerek, sadece ses değerleri olan harflere dönüştürmüşlerdir. Fenikeliler, 
Akdeniz'deki ticaret faaliyetleri sırasında bu alfabeyi Yunanlara 
ulaştırmışlardır. Yunanlar da bu harflere harekelerini eklemeleriyle yazının 
hızlıca yayılmasına vesile olmuşlardır. Bu durum sonucunda tüm derinliği ve 
genişliğiyle kültürel faaliyetler yayılmıştır. 

Yunan uygarlığının eski yakın Doğu uygarlığıyla olan iletişimi, bu aşamayla 
sınırlı kalmamıştır. Yunan uygarlığı, özellikle M.Ö. 5. ve M.Ö. 4. Yüzyıllarda, 
yakın Doğu toplumlarından aldıklarını geliştirmiş, üzerine katmış ve yeniden 
harmanlamıştır. Büyük İskender'in doğu fetihleri sonrasında uygarlık gelişimi 
bu şekilde tamamlanmıştır. Bu dönemden sonra iki uygarlık yeniden 
buluşmuştur; bu defa bilim, sanat, fikir, yönetim ve diğer alanlarda Yunan'ın 
yakın Doğuya olan etkisi açıkça görülmektedir. Bu konuda sadece 
İskenderiye Okulu ve eski kütüphanesinden bahsedeceğiz. Nitekim ilk 
oluşum, biçim ve içerik açısından Yunanlıdır (Hüseyin,1987: 34). Yakın 
Doğu bölgesinde bilim, fikir, sanat ve edebiyat alanlarında uzun yüzyıllr 
boyunca apaçık kültürel bir ışık olmuştur. Ayrıca Suriye kültürel medreseleri 
veya merkezleri de bölgede Yunan kültürünü yaymakta önemli bir rol 
oynamıştır. Bu merkezler, İskenderiye Medresesiyle birlikte, İslam çağına 
kadar bu rolü üstlenmeye devam etmişlerdir. Nitekim Abbasi halifesi 
Memun'un döneminde Yunancadan Arapçaya çeviri faaliyetleri zirveye 
ulaşmıştır; bu durum sonucunda kültürel kalkınma merkezi, kısa olmayan bir 
dönem için Bağdat'a taşınmıştır. Tıp, matematik, bilim ve felsefe alanlarında 
bariz Yunan etkisi görülmüştür. Arap âlemi, ırksal ya da etnik anlamda değil 
de, uygarlık anlamında bu durumun etkisinde kalmıştır. İbn Rüşd, İshak Bin 
Hunain, Gazali, Farabi, İbn Sina gibi âlimler, bu kültürel etkileri geliştirerek 
bilimsel ve fikirsel varlığımızın önemli bir kısmını oluşturmuşlardır (Sara, 
1997: 21; Kozınşen, 1983: 75-82). 

Aynı şeyi Yunanların sanat alanındaki etkileri için de söyleyebiliriz; Yakın 
Doğu bölgesi, bu etkiyi direkt olarak ya da Yunan sanatından büyük oranda 
bazen de tam anlamıyla etkilenen Roma sanatı aracılığıyla yaşamıştır. Bu 
konuda, Yunan sanat tarzının açıkça görüldüğü üç bölgeden bahsetmekle 
yetineceğim. Bu bölgelerin ilki Ürdün'dür. Petra şehrinde, kayalara oyulmuş 
mezarların, ön cepheleri, motifleri ve direkleriyle tam anlamıyla Yunan 
mimari tarzını takip ettiğini görmekteyiz. Bu durumun başka bir bölgede de 
tekrar ettiğini görüyoruz “gerçekte, Bizans döneminde bu bölgenin bir 
uzantısıydı” Alla şehri, Şuayb mağaraları ve Salih'in Medayin'i yakınlarında 
Arap yarımadasının kuzeybatısında bir bölgedir. Üçüncü bölge ise Yemen'dir. 
Bölgede arkeolojik kazı görevlilerinin keşfettikleri heykellerde Yunan sanat 
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tarzı açıkça görülmektedir. Bu etki, Yunan parasını “özellikle Atina 
parası”resimler, simgeler ve hatta üzerine nakşedilmiş Yunan harfleri 
açısından tam anlamıyla taklit eden paralarda da görülmüştür ve bu durum, 
eski sanat tarihinin kısa olmayan bir dönemi için devam etmiştir. Yunan'ın bu 
etkisi, Yunan sanatını direkt taklit ettiğimiz dönemde olsun, yerel sanat 
unsurlarıyla karışıp sanat kültürümüzün yeni aşamasında bir harman olduğu 
dönemde olsun, sanatsal kimliğimizi oluşturan bir etken olarak kendini 
göstermiştir (Yehya, 1978: 137-143). 

Yunan toplumunu tanımanın, dünya uygarlığının gidişatı açısından ve 
yaşamış olduğu bölgenin uygarlık kimliğini tanımak açısından, görmezlikten 
gelinmeyecek bir öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yunan toplumunu 
tanımak için de bu toplumun etrafında döndüğü uygarlık eksenini tanımakla 
başlamamız gerekmektedir. Bu sayede siasi, ekonomik, sosyal, askeri, 
kültürel ve sanatsal olarak çeşitli yönlerini tanıma imkanımız olur. Bu konuyla 
ilgili farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlerden biri, konuya sadece 
milliyetçi veya bölgesel olarak bakmaktadır. Buna göre Yunan uygarlığının 
tüm başarıları ve uygarlık faaliyetleri, sadece Yunan ülkesinden 
kaynaklanmaktadır; bu ülke dışındaki bölgelerden gelen herhangi bir uygarlık 
etkisinden etkilenmemiştir (Hüseyin, 1987: 35-36). Bir başka görüşe göre ise 
eski Yunan uygarlığının başarıları, sadece Avrupa kıtasının uygarlık 
aşamalarından birisidir; Avrupa kıtası dışında başka bir alanla kesinlikle 
uyuşmamaktadır (Kafalof, 1936: 47-55). 

Bu iki görüş veya açıklamayla çarpışan esas çelişki, tarihsel hareketin ve 
uygarlık akımlarının coğrafi sınırları tanımadığı ve bu sınırlarda durmadığıdır. 
Bu sınırlar ulusal olsun ya da kıtasal olsun, durum aynıdır. Bu durum genelde 
tüm bölgeler için geçerli olsa da, özellikle Yunan toplumunun bulunduğu 
bölgede geçerlidir. Nitekim bu toplumla Asya ve Afrika kıtalarını ayırmak 
mümkün değildir (Yahya, 2015: 83). 

Bu bölgenin toplumunu birçok halkların, kavimlerin ve kabilelerin 
oluşturduğunu görmekteyiz ve bu konuda sürekli bir hareketlilik söz 
konusudur. Bu halklar ve kavimler, sadece Yunan ülkesi veya Avrupa kıtasına 
bağlı kalmamışlardır. Nitekim Yunan toplumunu oluşturan Ionian, Aeolian v 
Dor kabileleri, küçük Asya sahillerine göç etmiş ve oraya yerleşmişlerdir. 
Peleset kabileleri de en sonunda Suriye bölgesine yerleşmişlerdir. Bölge daha 
sonra onların ismiyle, Filistin olarak anılmıştır. Onlar, Girit Adası'na yerleşen 
toplumun bir bölümünü oluşturmaktaydılar. Minos döneminde uygarlıklarını 
kurmuşlardır Minos, Yunan dünyasının ilk dönemlerindendir; ancak daha 
sonra felaket gerçekleşmiş ve bu uygarlığı ortadan kaldırmıştır. Tarihsel çağda 
isimlerini Sicilya Adası'na veren Sicilyalılar da söz konusu Girit 
kabilelerinden ya da unsurlarındandı. Örnekler daha da çoğaltılabilir. 
Uygarlık açısından da Girit'te ortaya çıkan Minos uygarlığıyla Yunan 
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ülkesinde ortaya çıkan Miken uygarlığını birbirinden ayıramayız; diğer açıdan 
bu iki uygarlıkla Afrika sahilinde ortaya çıkan Mısır uygarlıklarını ve Asya 
sahilinde ortaya çıkan, Suriye uygarlığını da birbirlerinden ayıramayız (Sara, 
1997: 43). 

Ancak ulusal ve kıtasal yönelimler, Yunan toplumunu açıklama konusunda 
yetersiz kalıyorsa, bu tarihin gerçek açıklaması için uygarlık açıklaması ismini 
verebileceğimizi düşünüyorum. Şöyle ki, herhangi bir toplumun tarihi, 
gerçekte o toplumun tüm faaliyetleriyle ilgili olarak uygarlık faaliyetlerinin 
sicilidir. Bu uygarlık faaliyetlerinin birikimi ise bu toplumun diğer toplumları 
etkilemesi ve onlardan etkilenmesi ile meydana gelmiştir. Bu karşılıklı 
etkileşim, söz konusu toplumlar arasında kolay iletişim yolları olmaksızın 
mümkün olmayacaktır. Ancak iletişim yollarının kolay olması durumunda 
toplumlar kolaylıkla iletişime geçer ve aralarında etkileşim olur (Bedıve, 
1980: 30-31). Buradan yola çıkarak, herhangi bir toplumun ait olduğu 
uygarlık dairesi veya uygarlık alanı içerisinde o toplum, başka toplumlarla 
iletişime geçer ve karşılıklı etkileşim meydana gelir. Bu konuda toplumun 
ulusal ya da kıtasal sınırları söz konusu değildir. Bu konuda, Yunan 
toplumunun diğer toplumlarla iletişime geçmesi, teamüllerde bulunması ve 
son derece kolaylıkla etkileşime geçmesi için Akdeniz havzasının çok uygun 
olduğunu görüyorum (Zınhm ve Fehmi ve Azıb, 1988: 63-69). 

Yunan Uygarlığı’nın Akdeniz’e Yayılması 

Akdeniz havzasında meydana gelen uygarlık faaliyetleri incelendiğinde, bu 
uygarlıkların büyük oranda etkileşim halinde olduğu, birçok alanda birleştiği 
ve kesiştiği görülmektedir. Bu durum o kadar açıktır ki, genel olarak uygarlık 
birliğinin merkezi olduğunu söyleyebiliriz; belki bunun ötesinde tüm 
bölgelerinde tamamen homojen olduğu dahi söylenebilir. Ancak en azından 
bütünleşmiş olduğu açıktır ve her halükarda bölgeleri arasında neredeyse 
sürekli diyebileceğimiz bir iletişim vardır. Bu durumun sebebi, iki doğal 
durumdur. Bu durumlar sayesinde sahiller arası kolay iletişim sağlanmıştır. 
Bu durumların ilki, Akdeniz havzasının engebeleridir. Havzanın etrafının 
geniş doğal engellerle sarıldığını görmekteyiz. Yüksek sağ zincirleri arasında 
sadece sayılı ve dar geçitler bulunmaktadır; dağların dışında ise susuz kuru 
çöller bulunmaktadır ve eski dönemin şartlarını düşünecek olursak, yüksek 
dağlardan daha düşük bir engel olmadığını anlarız. Nitekim çağımızda 
bildiğimiz ulaşım yolları bulunmayıp, sadece ilkel ulaşım yollarına sahiplerdi 
(Hatıp, 1999: 38). 

Bu doğal çitin engelleri ve ulaşımını takip etmek açısından, başlangıç noktası 
olarak Avrupa batı sahilini ele alalım. Pireneler, İberya Yarımadasının 
“İspanya ve Portekiz” kuzeyinden başlar; daha sonra Alp dağları olarak şu 
anki Fransa'nın güneyinden ve İtalya Yarımadasının kuzeyinden devam eder. 
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Daha sonra Balkan yarımadasının kuzeyinden sıradağlar olarak devam eder. 
Daha sonra Kırım yarımadasının tepeleri olarak devam eder. Yükseltiler, 
küçük Asya sahiline paralel olarak, kuzeyde Pontus Dağları olarak, güneyde 
ise Toros Dağları olarak devam eder. Sonunda, Akdeniz'in doğu kıyısında 
Suriye çölüyle birleşir. Daha sonra bu sahille birlikte batı tarafına devam eder 
ve başka bir çölün başlangıcına, Sina çölüne ulaşır. Sahra çölünde devam eder 
ve Nil'in iki batı koluna ulaşır. O da Afrika sahilinin batı bölümünde Atlas 
dağlarına ulaşır. O ve Sahra çölü, Atlantik kıyısında son bulur. Doğal 
engellerle dolu bu alan, Akdeniz'e bakan üç kıta ile bu alandan sonra gelen 
bölgeleri birbirinden ayırmıştır. Dolayısıyla Bu sahillerin sakinlerinin yönleri, 
bulundukları kıtaların içerine doğru değil, bu sahillere kıyısı olan denize 
doğru kıta haricine olmuştur (Nasrallah, 2007: 47-59). 

Denizin kendisi de, üç kıta sakinlerinin iletişime geçmelerine yardım eden 
ikinci doğal etken olmuştur. Akdeniz'in birçok özelliği de bu duruma yardımcı 
olmuştur. Nitekim Akdeniz, neredeyse etrafı tamamen kapalıdır ve batıda 
İberya yarımadasıyla Afrika sahilini ayıran boğaz olmasa, göl olduğu 
söylenebilecektir. Bu sebeple, istisnalar dışında büyük oranda sakin bir deniz 
olmuştur. Bu sakinliği ise o insanların, tarihin erken dönemlerinde deniz 
yolculuğu yapma konusunda cesaretlendirmiştir. 

Bu denizde yolculuk yapmaya cesaretlendiren bir başka etken ise birçok yerde 
sahillerinin birbirine yakın olması ve dağınık halde bulunan, özellikle doğu 
kısmında artan adalarının çokluğudur. Biz, Cebelitarık Boğazı olmasa, batıda 
İberya sahilinin neredeyse Afrika sahiline yapıştığını görmekteyiz. Ayrıca 
İtalya yarımadasının güney bölümü de Sicilya Adası sayesinde Afrika sahiline 
neredeyse yapıştığı görülmektedir. Avrupa ve Asya sahilleri de Akdeniz'in 
kuzeydoğusunda Karadeniz'in Girişinde neredeyse yapıştıkları görülür. 
Adalara gelecek olursak, örneğin, Akdeniz'in kuzeydoğusunda Ege Denizi 
birçok adanın, Balkan yarımadası doğu kıyısı ile küçük Asya yarımadası batı 
kıyısı arasında bulunduğunu görmekteyiz; Örneğin Sardinia Adası, Kursaka, 
Adası, Malta, Sicilya, Girit, Kıbrıs. Bu adalar, bu denizi kuşatan üç kıta 
arasında mutlaka dayanak noktaları oluşturmuşlardır (Fersırvis, 1960: 103). 

Son olarak Akdeniz, meyilleri ve virajlarıyla zengindir ve bu durum, gemiler 
için güvenlik noktası ve eski tarz doğal limanları oluşturmuştur. Özellikle batı, 
kuzey ve doğusunda sahillerinin yakınlaştığı Adriyatik Denizi adlı bölümü ve 
üç tarafı karayla kaplı Ege Denizi adlı bölümünde bu durum daha da aşikardır. 
Daha sonra özellikle bahreyn sahillerinde ve genel olarak Akdeniz'in diğer 
tüm bölümlerinde bulunan onlarca zikzaklar, boğazlar, başlar ve diller söz 
konusudur (Hatip, 1998: 45-47). 
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Bu Uygarlık Birliğinin Bazı Genel Görüntüleri 

O halde Akdeniz kıyıları sakinlerinin birbirleriyle iletişime geçmeleri, 
uygarlıklarının birleşmesi ve etkileşime geçmesi için doğal şartların uygun 
olduğu görülmüştür. Bu durum pek çok alanda gerçekleşmişse de hızlıca fikir 
vermesi açısından bazı örneklerine değineceğim. Kültürel alana bakacak 
olursak ,ki Mısır, Suriye, Girit, Yunan, Kartaca, Roma arasında deniz ötesi 
akımları gerçekten çok fazladır, Balkan yarımadasının güney bölümünde 
Yunan kültürünün sadece Yunan ülkesiyle sınırlı kalmadığı, Asya ve Afrika 
sahillerinde birden çok mekanda kendine yer edindiği görülür. Küçük Asya 
sahilleri, bazı rivayetlere göre, İlyada ve Odysseia destanlarını söylediğine 
inanılan Homeros'un doğumuna tanık olmuştur. Ayrıca bu sahillerde Troya 
kuşatması yaşanmıştır ve Homeros'un bu iki destanının konusu da bu 
kuşatmadır (Yahya, 2010: 39). 

Siyasi alana bakacak olursak da, Akdeniz havzasının veya bir bölümünün inşa 
edilen imparatorlukların ilk bölgesi olduğunu görürüz. Bu şekilde Mısırlılar, 
yeni hanedanlık döneminde imparatorluklarını Suriye bölgesi ve Küçük 
Asya'nın güney kıyılarında oluşturmaya başlamışlardır. Thutmose III , 
nüfuzunu Ege Denizi boyunca genişletmiştir ve komutanlarından birini, bu 
denizin adalarından birine hükümdar olarak tayin etmiştir (Mahmud, 1998: 
79). Küçük Asya, Suriye ve Mısır ise, Akdeniz'in Avrupa kıyısında, 
Makedonya'dan gelen İskender'in imparatorluğunda vilayetler kurmuşlardır. 
Aynı şey, Roma'nın kurmuş olduğu ve ana çerçevesi Akdeniz havzası olan 
imparatorluk için de söylenebilir, Dini alana baktığımızda, Mısır tanrısı 
Amon'un Mısır dışında ve özellikle Yunanistan'da yayıldığını görmekteyiz. 
Milattan önce dördüncü yüzyılın başlarında bu tanrıya ibadet etmeye başlayan 
Atina'da bu tanrının ayrı bir öneme sahip olduğu görülür. Ayrıca Makedonyalı 
İskender'in de Amon'u, Yunanların en büyük tanrısı Zeus'la karşılaştırdığını, 
Amon'u hidayetçi bir tanrı olarak edindiğini, imparatorluğunu oluşturduğu 
hamlelerinde birçok defa ondan ilham aldığını görüyoruz. Aynı şeyi farklı 
ayrıntılarla, Mısır tanrısı Serapis'in Yunan şekline büründüğü zaman 
görüyoruz. Ptolemaiosların “İskender'in Mısırdaki halifeleri” döneminde, bu 
inancın kendilerine başkent edindikleri İskenderiye'den çoğu Yunan 
diyarlarına taşındığını görmekteyiz. İskender'in imparatorluğunun 
parçalanması üzerine, Akdeniz havzasının doğu bölümünde kalmıştır 
(Ala’bıd, 1994: 112-116). 

Ticaret alana ve deniz kıyıları arasında ticaretin nasıl bir uygarlık bağı 
kurduğuna baktığımızda ise, bu alanda Fenikelilerle karşılaşmaktayız. 
Nitekim Odysseia şiirlerine göre Fenikeliler, Yunanlı kadınlara mücevherler, 
erkeklerine ise elbiseler satmaktaydılar. M.Ö. 1000 yılları civarında bu 
bölgede Mısır deniz ticaretinin gerilemesiyle birlikte Fenikeli ticaret filoları, 
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Akdeniz'in doğusunda faaliyet göstermeye başlayıp Yunanistan ve başka 
yerlere çok çeşitli mallar taşımışlardır (Sara, 1997: 59). 

Hepsi bu kadarla da sınırlı değildir. Nitekim Akdeniz havzası bölgeleri 
arasındaki siyasi, dini, ticari ve sanatsal bağlar, normal iletişim sınırlarını dahi 
aşmıştır. Daha önce de bahsettiğim üzere bu bölgeler arasında etkileme ve 
etkilenme açısından alışveriş olmuştur. Bunun ötesinde bir kıyının sakinleri, 
başka kıyılara göç etmişlerdir ve beraberlerinde tüm fikirlerini, düzenlerini, 
adetlerini, geleneklerini, inançlarını, kültürlerini, dillerini ve genel olarak 
hayata bakış açılarını götürmüşlerdir. Bu son değindiğimiz konuyla ilgili 
olarak, Fenikelilerin Milattan M.Ö. 11. yüzyıldan önce neredeyse her yöne 
göç ettiklerini, küçük ya da büyük topluluklar oluşturduklarını, çok geçmeden 
yerleştikleri bölgelerde Fenikeli koloniler haline geldiklerini görmekteyiz 
(Yafi, 1964: 44). Bu şekilde Akdeniz ve Sicilya doğusunda, Sardinia 
ortasında, İspanya sahillerinde, Afrika sahilinde şimdiki Tunus'ta Fenikeli 
kolonilerinin inşa edildiğini görürüz. Utica'yı “eski şehir” ve batı tarihinde 
Kartaca adıyla bilinen Kart Hadaş'ı (yeni şehir) inşa etmişlerdirM.Ö. 814. 
Afrika sahilinde olsun, Avrupa sahilinde olsun, bu şehirlerden başka şehirler 
de kurmuşlardır. Akdeniz havzasının bu uygarlık birliği çerçevesinde, Yunan 
toplumuyla birlikte Yunan toplumuyla iletişime geçen ve uygarlık olarak 
büyük oranda onunla örtüşen bir başka toplum da Roma toplumudur. 
Yunanlardan bahsedecek olursak, Fenikeliler gibi göçmen ve tüccarlardan 
oluşan bir halktı. Yunan göç dalgaları Milattan M.Ö. 11. yüzyılda başlamış, 
Milattan M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren durulmuştur. Yunan göçmenleri, gitmiş 
oldukları kıyılardaki şehirlerde, asıl ülkeleri Yunanistan'da bulunan şehirlere 
benzer birçok koloniler kurmuşlar ve o şehirlere Yunan adetleri, gelenekleri, 
inançları ve yaşam şekillerini taşımışlardır. Asıl Yunan ülkesinde olsun ya da 
Fenikelilerden denizcilik ve ticareti öğrendikten sonra doğu kısmından olsun, 
Yunan şehirlerinden ticari eşyalar, uygarlıklarıyla birlikte kıyıdan kıyıya 
taşınmıştır (Abud ve Muhemmed, 1993: 82-94). 

Bu denizin havzasında denizin farklı kıyılarında bir tür uygarlık birliğinin 
yayılmasına katkıda bulunan Yunan şehirleri arasında Miletus, Küçük Asya 
yarımadasının batı kıyısında Efhesus, Neapolis ya da yeni şehir “şimdiki 
Napoli”, Nikaia “şimdiki Nice”, Massilina “şimdiki Marsilya”, kıyısında 
Monoekos “şimdiki Monako”, İspanya'da Emporeon “şimdiki Emperyas”, 
Mısır'da Naukrates “şimdiki Nakraş” sayılabilir (Bakir, 1980: 142). 

Sonuç 

Yunan Medeniyetinin mirası modern ‘Avrupa’ medeniyetin oluşumunda 
büyük bir tesire sahiptir fakat bu etki hâlâ dünyanın her tarafında ve her 
cenahtan gelişmede kolayca görünen bir şekilde kendisini göstermektedir. 
Balkanlar’ın güneyinde yer alan bir ülke olan Yunan yarımadası Türkiye, 
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Arnavutluk, Bulgaristan ve Makedonya Cumhuriyeti ile sınır paylaşmaktadır; 
Ege Denizi ve Akdeniz'in etki alanında bulunan Mısır medeniyeti ve Irak, 
Suriye, Türkiye ve Ön Asya ile yakın ilişkileri olmuştur. 

Akdeniz'in kuzey kıyısındaki medeniyetlere ev sahipliği yapan ve bu 
medeniyetlerin değerlerini taşıyan Antik Yunan toplumu kapalı bir toplum 
değildi. Bu durum toplumların birbirini etkilemesini kolaylaştırıcı bir işlev 
görüyordu. Ayrıca, bu açıklık Antik Yunan toplumunun Eski Mısır, Suriye, 
Irak ve Ön Asya (Türkiye) toplumlarıyla bir etkileşime girmesini de 
kolaylaştırıyordu. Antik Yunan Medeniyeti, kendi olgunluk evresine 
ulaştığında çevrelediği Akdeniz havzasında yayılmaya başladı ve bu bölgeyi 
etkiledi. Ve bu medeniyetleşme hareketi Akdeniz Bölgesi kaynaklı olarak pek 
çok bölgenin düşünce sistemini etkilemiştir. Bu noktadan uzaklaşmadan 
söyleyebiliriz ki bu Yunan medeniyet hareketi doğrudan ya da dolaylı modern 
dünyayı da etkilemeye devam etmektedir. 

Yunan uygarlık birikimi Roma’ya taşınmıştır. O kadar ki Roma siyasi 
yönetiminin tüm uzantıları, Yunan düşüncelerin yayılması niteliğinde 
olmuştur. Roma’nın siyasi ve yasama uygarlığı, fikir ve kültür olarak Yunan 
kaynaklıdır. İskenderiye, Yunan uygarlığının izlerini korumuştur. Daha sonra 
doğu ile batı arasındaki düşünce sentezi, Roma devleti gölgesinde kendini 
göstermiştir. İslam’dan önce Yunan fikirleri onların diline, İslam’dan sonra 
Arapça’ya aktarılmıştır. Bu fikirler özellikle felsefe alanında önemli rol 
oynamıştır. Aynı şekilde Araplar da Mağrip ve Endülüs’te aynı rolü 
oynayarak Arapça’dan Latince’ye çevrilmiştir. Bu şekilde Avrupa’daki 
kalkınmanın kıvılcımı sunulmuştur ve Yunan ruhu Avrupa aklına cereyan 
etmiştir. Nitekim çağdaş Avrupa fikirlerinde olan her şey, bir şekilde Yunan 
uygarlığına bağlı olabilir. Avrupa uygarlığı, sadece uygarlık açısından 
Yunanlara borçlu değildir; aynı zamanda edebiyat, tiyatro ve sanatı da 
onlardan almışlardır. Bireyselciliği hayırlarıyla ve şeriyle onlardan 
almışlardır. Hayrı, demokrasiye yol açmasıdır; şerri ise kapitalizme yol 
açmasıdır. Laiklik ve putperest dinin düşünce alanlarından uzaklaştırılması, 
reform döneminde kiliseye karşı bir tepki niteliğindedir; ancak ortaçağda 
Yunanlardan alınmış bir özelliktir. Mutlaka ortaya çıkmalı ve baskın 
gelmeliydi. Tüm bunlar, Avrupa uygarlığının temel hatlarını oluşturmuştur ve 
tümü Yunan uygarlığından alınmadır. 

Ayrıntılara girdiğimiz zaman, Yunanların Avrupa’ya, belki de tüm dünyaya 
demokrasiyi öğrettiğini söyleyebiliriz. Hatta demokrasi, diktatörlük, oligarşi, 
demagoji gibi siyasi terimlerin tümü Yunan kelimeleridir. Elbette Yunan 
sistemlerinin isimleriydiler. 

Yunanlar, batıya ve belki tüm dünyaya Felsefi fikirleri öğretmişlerdir. 
Nitekim denilebilir ki onlardan sonra gelen tüm felsefi akımlar, iki kutuptan 
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kaynaklanmıştır: Plato’un ideaları ya da Aristotales’in gerçekçiliği. Ya da bu 
ikisi arasında gidip gelmiştir. Yunanlar, mantıkta ilerlemişlerdir ve aynı 
sebeple heykelcilikte ilerleyerek güzellik, uyum, birlik açısından zirveye 
ulaşmıştır. Nitekim mantık ve sanat, Yunan ruhundan kaynaklanmıştır. 
Avrupa dillerinin çoğunda Yunanca terimler bulunmaktadır. Bu sebeple farklı 
temellere sahip bu dillere ortak özellik kazandırmıştır. Tiyatro, tüm özelikleri 
ve isimleriyle birlikte tamamen Yunanlardan alınmıştır. Spor oyunları ve 
olimpiyatlar da Yunan mirası ve uygarlığıdır. 

Yunanların birtakım yetenekleri ve imkanları olmuştur. Bunların birincisi, 
bireyselciliktir. Bunun sonucunda diyalog ve diyalogla birlikte demokrasiyi 
doğurmuştur. Bu özellikleri sayesinde bireyin yönetimini tasavvur 
edememişler ve böyle bir şeyin şehri ve halkını öldüreceğine inanmışlardır. 
Nitekim diyalogsuz bir şehir, şehir değildir. Bu yetenekleri, onlarda kanun 
düşünürleri ve ıslah ehlini ortaya çıkarmıştır; örneğin Solon ve Brickles gibi. 
Bu şekilde asıl liderlik, tüm ümmetin ruhuna işlemiştir ve enerjilerini ortaya 
çıkarmıştır. Bu şekilde kalkınma ve ilerleme sağlanmıştır. Solon ve Brickles 
bu öğretileri yaymış ve sonunda Yunan ülkesinde dâhiler yetiştiren ekol haline 
gelmiştir. 

Bu yeteneklerinin ikincisi, insancılıktır; yani tüm kültürün ve her bireyin 
konusu olmasıdır. Tiyatro, bu özelliğin sonucunda ortaya çıkmıştır. Sanat da 
öyledir. Sofist felsefesi de bunun bir yansımasından başka bir şey değildir. 
İnsancılık özelliğinin hayrı ve şerri vardır. Dini konuları ele aldığında, tanrılar 
kötü huylarında dahi insan gibi olurlar. Yücelik uyandırmazlar ve din, en ufak 
bir kutsallık uyandırmaz. Ayrıca doğu dinlerinin aksine, değerleri ve 
davranışları oluşturmakta dinin bir rolü olmaz. Bu haliyle din, Yunan 
uygarlığının en zayıf yönü olmuştur. Belki de uygarlığın çökmesi bu zayıflık 
yüzündendir. Uygarlıklar olduğu kadar ahlak olmasının sebebi, ahlakı dine 
bağlamaktan başka bir şey değildir. Ancak Aristotsles’in görüşü olan ahlakı 
metafizikten ayırma eğilimi revaç görmüştür. Bazı değşikliklerin meydana 
geldiği dönemler sonrası değerler sarsıldığında, Yunanlar kendilerini insanın 
hayat zorluklarına karşı sahip olduğu özelliklerin tümünden uzaklaşmış 
olduklarını gördüler. Bunun üzerine çeşit çeşit ilaçlar sunan ahlak felsefeleri 
türemiştir. Ancak hastalıkları tedavi etmekten çok uyuşturma etkisi olmuştur. 
Yeteneklerinin üçüncüsü ise düşünmektir. Bunun da hayrı ve şerri olmuştur. 
Hayrı, felsefeyi ve mühendisliği ortaya çıkarmasıdır. Şerri ise birçok alanda 
felsefeye vesayet hakkı vermesidir. 

Yunanlar, ahlak ile dini ayırdıkları gibi, ahlak ile güzelliği de ayırmışlardır. 
Ahlakı ruhtan yabancı bir olgu olarak görmüşlerdir. Sanatçının tek amacı 
güzelliktir ve sanat zevkini uyandırmaktır. Şiirin, tiyatronun ya da sanatın 
amacı, insanların daha iyi olmaları değildir. Tuhaf bir durumdur ve Platon’un 
sesi burada kaybolmuştur. Fikirsel olguların bazıları, diğer olguları yıkmaya 
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başlamıştır. Sanat, ahlak çitinden uzaklaştırıldığı zaman, uygarlığın içini 
kemiren kurt gibi olur. 
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Kazakistan’da İpek Yolu Üzerinde Yer Alan Oğuz 
Şehirleri Hakkındaki Yazılı Belgeler 

Baglan Shorayev* 

Özet 

Çin’den başlayarak Avrupa içlerinde kadar uzanan tarihi İpek Yolu’nun Orta 
Asya’da bugünkü Kazakistan topraklarından geçen rotası: Oğuzlar 
döneminde Güney ve Batı Kazakistan topraklarını, dolayısıyla Siriderya’nın 
alt kesimindeki şehirleri kapsamaktadır. Oğuzların Siriderya çevresinde, 
günümüzde sadece adı bilinen elliden fazla köy ve şehri bulunmaktadır. 
Büyük İpek Yolu ticaret ilişkilerinde Siriderya Nehri'nin alt kesimlerindeki 
şehirlerin katılımı, bu şehirlerin kervan yolları üzerindeki konumuyla 
yakından ilgilidir. Bu dönemlerde Oğuzlar, daha doğuda Çin’e komşu olan 
bölgelerde yaşamaktaydı. Oğuzlar hakkındaki ilk bilgilere Orhun 
Abideleri’nde rastlanmaktadır. Makalede Oğuz şehirleri olarak bilinen Sauran 
(Sabran, Kara Töbe), Sığanak, Barşın – kent (Barçınlığ Kent), Asanas 
(Aşanas), Cend (Jend), Cankent (Yeni-kent) gibi Ortaçağ şehirleri hakkında 
genel bilgi verilmektedir. Çalışmada ünlü Ortaçağ tarihçilerinin yanı sıra 
özellikle Rus tarihçi ve yazarlarının eserleri incelenerek kapsamlı bir 
araştırma yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, İpek Yolu, Oğuzlar, Ortaçağ, Siriderya 
 

Giriş 

11. ve 13. yüzyıllar arasında Büyük İpek Yolu’nun ana hattı: Suriye – İran – 
Orta Asya – Güney Kazakistan – Talas bozkırı – Şu bölgesi – Issık Göl – 
Doğu Türkistan – iç Çin olarak belirlenmiştir. Bu yolun diğer bir hattı, 
Bizans’tan Derbent’i geçerek Hazar Denizi’ni – Mangistau – Siriderya nehrini 
ve Güney Kazakistan’ı geçerek ana yol ile birleşmektedir. 

 
 
 
 
 

* Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora 
Öğrencisi 
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Harita 1. İpek ve Baharat Yolu 
(Kaynak: Dünya Tarihi. http://www.yardimcikaynaklar.com) 

 
Bu dönemlerde Oğuzlar, daha doğuda Çin’e komşu olan bölgelerde 
yaşamaktaydı. Oğuzlar hakkındaki ilk bilgilere Orhun Abideleri’nde 
rastlanmaktadır (İbn Fazlan,1995:135). İlteriş Kağan döneminde Oğuzlar, 
Gök-Türkler ile büyük bir mücadele halindeydiler. Çoğunluğu yenilgilerle 
biten savaşların ardından II. Gök-Türk devletine tabi olmasın rağmen 682-691 
yıllarında Kutluğ Kağan’a, 715 yıllarında da Bilge Kağan’a ve Kültegin 
Kağan’a karşı savaşmışlardı. Son yıllarda Türgişlerin, kimi araştırmacılar 
tarfından da Peçeneklerin (A.Taşağıl, 2004: 92-93). devamı oldukları kabul 
edilen Oğuzlar, "Bilge Kağan döneminde (716-734) Ötügen’e göre daha 
kuzeyde bulunuyorlardı. 775-785 tarihlerinde (Halife El Mehdi zamanında) 
Siriderya boylarına geldikleri tahmin edilmektedir. O dönemde bu bölge 
Türgişlerin, daha öncesinde de Batı Gök-Türkler’in toprakları idi (A. Taşağıl, 
2004: 92-93). 9. yüzyıldan sonra, İsfidcap (bugünkü Sayram) şehrinden Hazar 
Denizi’ne kadar uzanan, Mangışlak dahil, geniş alanlar Oğuzlar’ın yurdu 
haline geldi (A. Taşağıl, 2004: 93). 9. ve 10. yüzyıllarda Orta Asya’da, Türkçe 
konuşan konar-göçer boylarla, Hazar civarı, genel anlamda ise, Siriderya boyu 
ve Aral Denizi çevresi Oğuzların vatanıydı (S.G. Agacanov, 2014: 393). 
 
Mesudî’ye göre (Çev. Ramazan Şeşen, 2018: 87), Hazar Denizi çevresinde 
kalabalık Guz (Oguz) şehirleri bulunuyordu. Bugünkü İran’ın Cürcan 
kentinden başlayan yurt, Aral denizine kadar devam ediyordu. Birunî’ye gore 
(S.G. Agacanov, 2014: 113), “Oğuz boyları Ural civarında, Aşağı Pavoloje’de 



93 | 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih  
 

 

, Hazar Denizi’nin kuzey ve doğu kıyıları ile Siriderya Nehri’nin aşağı 
kısımlarında sakin idiler”. Ancak, Siriderya boyundaki Türk sınırı Savran’a 
kadar uzanıyordu; Oğuzlar 10. yüzyılın ilk yarısında, "Hazar Denizi’nden, Sır 
Irmağı’nın (Seyhun-Siriderya) Orta yatağında bulunan Farab (Karaçuk-Otrar) 
ve İsficab (Sayram) yörelerine kadar uzanan topraklar ile Mangışlağ’da 
(Mankışlak) dahil olmak üzere, bu ırmağın kuzeyindeki bozkırlarda 
yaşıyorlardı. 

Ortaçağ’da, Türk devletlerinin oluşumu ve kent kültürünün gelişmesi 
nedeniyle, İpek Yolu'nun bazı aksları Kazakistan topraklarından geçmeye 
başlamıştır. Oğuzların Siriderya çevresinde, günümüzde sadece adı bilinen 
elliden fazla köy ve şehri bulunmaktadır. Büyük İpek Yolu ticaret ilişkilerinde 
Siriderya Nehri'nin alt kesimlerindeki şehirlerin katılımı, bu şehirlerin kervan 
yolları üzerindeki konumuyla yakından ilgilidir. Güney ve kuzeyi, doğu ve 
batıyı bağlayan Siriderya boyunca Ortaçağ şehirlerini geçen kervan yolları: 
İpek Yolu’nun Sauran (Sabran, Kara Töbe), Sıganak, Barşın – kent (Barçınlığ 
Kent), Asanas (Aşanas), Cend (Jend), Cankent'e (Yeni-kent) şehirleri 
üzerinden geçişi, Ortaçağ’daki kent ekonomisinin gelişimi ve komşu 
kabilelerle olan etno-kültürel bağların artması üzerinde önemli bir etkiye 
sahipti. 

Siriderya şehirleri hakkındaki ilk verilere Ortaçağ tarihçilerinin eserlerinde 
karşılaşılmaktadır. Ortaçağ İslâm Yazarları: Yakut el-Hamevi el-Rumi'nin 
"Ülke Sözlüğü" (Mucamü’I-Büldan), İbn-i Aşir'in "Tarihin Koleksiyonu", Al- 
Nasavy'nin "Celaladdin Sultanı'nın Hayatı Hakkında", İbn Battuta'nın, 
Сuveeyni’yin “Târih-i Cihân-güşâ", Reşidüddin " Cami’ut-tevarih ", 
Ruzbihan'ın" Mihman adı Bukhare ", M.K Dulati'nin "Tarihi Raşidi"nin yanı 
sıra Avrupalı gezginlerden Marco Polo'nun "Dünyanın farklı ülkeleri ve 
insanları hakkında", Plano Carpini'nin "Moğolların Tarihi", Guillaume de 
Rubruk'un "Doğuya Yolculuğu" Arap, Farsça, Türk, Çağatay ve Avrupa 
dillerinde yazılan tarihi eserlerinde şehirler hakkında genel bilgiler verilmiştir. 

Oğuz Şehirleri 

Sauran 

Sauran (Sabran, Kara Töbe), Türkistan'ın kuzeybatısında 45 km uzaklıkla yer 
almaktadır. Kaynaklardaki ifadesine göre, “Sauran” adı ilk kez 10. yüzyılın 
ilk yarısında, İslam coğrafyacısı ve gezgin İstahri ve Arap coğrafyacısı El- 
Makdisi’nin eserlerinde ve Dîvânü Lugati-t Türk’te geçmektedir (А. 
Seydimbek, 2000: 51). Türk dilleriyle ilgili çalışmalarıyla tanınmış 11. yüzyıl 
leksikografı Kaşgarlı Mahmud, halkın Sabran dediğini nakletmekle birlikte, 
kendi eserinde bu şehri “Sebran” diye isimlendirmiştir (F. Sümer, 1980). Arap 
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coğrafyacılarından İdirisi ise şehri Sabran diye adlandırır (R. Şeşen, 2001: 
103-104). 

13. yüzyıla ait anonim eser Hudûd Al-Âlam El Asir ile Yakut’un Devletler 
Sözlüğü isimli eserinde Savran hakkında bigiler mevcuttur. Ayrıca, 15. 
yüzyılın ilk yarsına ait eserlerde, sözgelimi, Munineddin Natanizi’nin 
Tavarihi-i Güzede-i Nusretname, Molla Şadi’nin Fathname, Kemaleddin al 
Hervi Binai’nin Şeybaniname isimli eserlerinde de bilgiler vardır (M. H. 
Asılbekov, K.M. Baipakov, 1994: 309). 

İslam Tarihçisi Ali İbnü'l-Esîr ve gezgin ve coğrafyacı ve tarihçi el-Hamevî 
Yâkût’a göre ise “Savran, Güney Kazakistan’da büyük bir kültür ve ticaret- 
meslek merkeziydi”. 13. yüzyıl ortalarında yaşayan Ermeni büyükelçisi 
Getumseyahatnamesinde, Sıganak, Marçuk (Karaçuk), Ason (Yassı) ile 
beraber Sab-uran’dan da bahseder (K.M. Baypakov, 1992: 65). 

16. yüzyılın İran tarihçisi Ruzbihan şehri detaylı olarak anlatmıştır (Fadl al- 
Rashtahan Isfahani, Tercüme R. P. Dzhalalilovoyi M., 1976: 116); “Savran 
10. yüzyılda yedi köşeli bir kale ile çevreliydi. Oğuz ve Kıpçaklara karşı 
şehrin etrafı sur duvarlarıyla çevrilmişti. Rabat kale içindeydi (etrafı surlarla 
çevriliydi)”. 1514-1515 yıllarında, Savran’da yaşayan şair ve yazar La Vasifi 
iki minare ve medrese olduğunu bahsederek, dünyanın harikalarından biri 
olarak vasıflandırır. 

Sauran kuvvetli bir kaleydi (Foto-3). Tarihçi Hafız Tanış’a göre, “Kalenin bir 
kaç aylık muhasaraya dayanacak kadar su ve yiyeceği vardı. Savranı sağlam 
kılan sistemi ise kulelerle çevrili kale duvarları, giriş ve çıkış kapılarının 
sağlamlığı, kalenin konumu ve hendekleriydi”. Abdullah Han 1598 yılında 
Savranı muhasara ettiğinde Buhara’dan taş atan mancınıklar getirilmişti. 
Mancınıklar sayesinde şehirdeki evler ve kuyular tahrip edilebilmişti. Surların 
altına tüneller kazılmış ve hendeklerdeki sular boşaltılmış olmasına rağmen 
şehri bir türlü ele geçirememişti. Sauran, 18. yüzyıl ortalarında Türkistan 
yakınlarında küçük bir şehir konumuna düşmüştü. 

Sauran şehrindeki arkeolojik araştırmalar yaklaşık 100 yıl önce başlamıştır. 
Rus arkeolog ve şarkiyatçı P. İ. Lerh, Rus coğrafyacısı ve gezgini A. P. 
Fedçenko eserlerinde bu şehirden bahsetmektedir: Şehirdeki ilk arkeolojik 
çalışmalar 1940’lı yılların sonunda, Rus arkeolog A. N. Bernştam 
başkanlığındaki, Güney Kazakistan arkeoloji heyeti tarafından yapılmıştır. 
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Foto.1. Sauran Kalesi 

(Kaynak. Ruynı Kreposti Sauran. 
https://visitkazakhstan.kz/ru/guide/places/view/557) 

 
 

Sıganak (Sığnak, Suğnak) 

Sıganak (Kızılorda) şehri Tomenarık istasyonunun 10 km kuzeybatısında yer 
almaktadır. Sıganak (Sığnak) antik kenti, 10. ve 11. yüzyıllarda oluşmaya 
başlamıştır (Foto-4). Eski Siriderya bölgeleri Kazak kabilelerinin medeniyeti 
ve kültürünün bir anıtı idi. Eski Saka kabilelerinin yaşadığı yerler Siriderya 
Nehri'nin alt kesimindeydi. Şehrin güvenliği için birçok sur inşa edilmiştir. 
Daha sonra sınırlarını Sibirya’dan Kırım’a kadar genişleten Kıpçak 
kabilesinin eline geçti. Kıpçakların başkenti olan Sıganak şehri, hızla 
gelişerek güçlü bir ekonomik merkez haline geldi. Ekonomi ve tarımın yanı 
sıra el sanatları ve ticaretin gelişmesi nedeniyle Sıganak 8. ve 10. yüzyıllarda 
Kıpçakların siyasi, ekonomik ve stratejik merkezi olarak ün kazandı. 

Büyük İpek Yolu üzerinde bulunan şehir, batı ve doğu, Maveraünnehir 
bölgesini, yani Çin ve Müslüman dünyasına bağlayan bir geçiş bölgesidir. 
Sıganak şehri, Arap tarihçileri ve coğrafyacıları tarafından ticaret ve ekonomi 
merkezlerinden biri olarak nitelendirilmiştir. Şehrin komşu bölgelerinden biri 
olan İsfidjab, Maveraünnehir bölgesinin bir parçasıydı ve Samanidlerin 
egemenliği altındaydı. Bu şehrin Şaş şehrinden, Arap coğrafyacısı El- 
İstahri’ye göre dört gün, Arap tarihçişi Yakubi'ye göre iki gün; Arap 



|96 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih  
 

 

 

coğrafyacısı Makdis'e göre ise bir günlük mesafede bulunduğu iddia 
edilmektedir. İsfidjab bölgesinin kasabaları Talas Nehri'nden Sauran şehrine 
kadar uzanıyordu. Sıganak mahallesindeki bir başka şehir ise; Siriderya Nehri 
üzerindeki en büyük şehirlerden biri olan Farab (Barab) şehridir. Bununla 
birlikte İslam coğrafyacısı ve gezgin El-İstahri ve İslam yazarı, coğrafyacı ve 
tarihçi İbn el-Hacakal, bölgenin ana şehrinin Keder olduğuna inanmaktadır. 
Bu arada Ortaçağ’daki Sıganak bölgesi, Türk bozkırının kültür ve sosyal 
durumunun ana göstergesi olarak görülebilir. 

Rus şarkiyatçı V. V. Barthold Sıganak şehri hakkında şöyle bilgi vermiştir 
(A.K Muminov, 2004: 117 - 120): “Sıganak (Sunak-Kurgan), antik 
Oğuzlar’ın baş şehirlerinden biriydi. 10. yüzyıl Fars dilindeki coğrafi 
çalışmalarda (Hudud al-'amam), Sıganak, Siriderya üzerindeki en zengin 
şehirlerden biriydi. Orada iyi sebzeler ve meyveler kervan yollarına 
çekiliyordu”. 

Şehirle ilgili ilk veriler 9. ve 10. yüzyıllarda Arap ve Fars tarihçilerin 
yıllıklarında Sıganak ve Sunnah isimleriyle geçmektedir. 10. yüzyılda fars 
dilindeki “Hudûd el-âlem’’ eserinde, 10. yy. Arap coğrafyacı el-Makdisi 
“Sıganak, Otrar şehrine komşu ve yaklaşık 20 farsah (160 km) uzaktadır” 
diyerek hatırlıyor (Ebu Hanifa, 1980: 363). 9. yüzyılda, Sıganak şehri 
topraklarında sulanan alanlar ve elle kazılan kanallar hakkında da bilgiler 
bulunmaktadır. Sıganak sakinleri tarım, balıkçılık, avcılıkla uğraşmıştır. Şehir 
için su sorunu yoktu ve Kuzey Kutup Kanalı boyunca yaklaşık 15-20 mil 
ekilebilir alana sahipti. Moğol istilasından sonra, yaklaşık bir yüzyıl boyunca 
Sıganak kentinden söz edilmemiştir. 10. yüzyılda Oğuzlar'ın merkezi olan 
Yenikent, Sıganak yakınında bulunmaktadır. 

Orta Asya ve Çin'den gelen kervan yollarının kesişme noktası üzerindeki 
Otrar bozkırlarında; Sıganak, Otrar, Koylık ve Taraz şehirleri durak noktası 
olmuştur. Ticari mal olarak çoğunlukla değerli deniz ürünleri ve Orta 
Asya’den getirilen atlar satılmaktaydı. Oğuz halkından sonra, bu bölge 
Kıpçaklar tarafından yönetildi ve Sıganak Kıpçakları’nın merkezi oldu. Bu 
bölgelerden, beyaz ipek, keçi yünü bakır, demir ve özellikle savaş aletleri, 
kılıçlar, hançerler, kervanlarla Maveraünnehir’in merkezine taşındı. Bölgenin 
refahı komşu devletlerin ilgisini çekti ve Kıpçaklar ile Harezmşahlar arasında 
çatışma ortaya çıktı. 

Sıganak şehri ve çevresindeki yerleşim bölgelerin, Deşti-Kıpçak arasındaki 
etnik ilişkiler açısından büyük bir rol oynadığı ve diplomatik işbirliği 
yapıldığı görülmektedir. Şehrin kültürü ve ekonomisi, komşu bölgelerin 
geleneklerini ve siyasal ilkelerini etkilemiştir. Sıganak şehrinin, Deşti-Kıpçak 
ile yakın temas halinde olması ve Türkistan bölgesiyle birleşen konumu ikili 
etnik ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmuştur (El-Makdisi, 1877: 480). 
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Foto. 2. Sıganak Kalesi’nin Genel Görünüşü 

Kaynak: Sıganak. kyzylorda-pamytniki. kz. Tarihi: 27 Tem 2017 
 

Asanas Şehri 

Ortaçağ’da en önemli tarihi ve kültürel merkezlerden olan Asanas (Aşanas) 
şehri, Kızılorda şehrinin 48 km güneydoğusunda ve Siriderya bölgesinin 
Aydarlı köyünün 8 km güneybatısında yer almaktadır. Asanas şehrinin adı, 
Ortaçağ’daki Özkent, Sıganak, Cent ve Barşınkent şehirleriyle birlikte 
geçmektedir. Tarihçi Cuveyni, Moğol ordusu tarafından Sıganak'tan Cent'e 
kadar 1219'da fethedilen şehirlerden biri olarak tanımlar (Alaaddin Ata Melik 
Cüveyni, Çev. Mürsel Öztürk, 2013: 390). Siriderya’nın alt kesiminden geçen 
Plano Carpini, “Moğolların Tarihi” adlı kitabında şöyle diyor: “Burada sayısız 
yıkılmış şehir, kale ve birçok boş yerleşim gördük. Adını bilmediğimiz büyük 
bir nehir var, kıyısında Yankent adında bir şehir var, bir diğer adı Barhin, 
üçüncüsü Ornas ve daha bilinmeyen şehirler var” (Plane Carpini ve Guilome 
de Rubruca, 1993: 248). P. L Lerh, bu şehirlerin Siriderya’nın alt kesimindeki 
kentleriyle birlikte Ornas-Asana, Yankent-Yangikent, Barhin-Barşınkent 
şehirleri olabileceğini belirtiyor (P.L. Lerh, 1870). 1899'da V. A Kallaur, ilk 
kez Asanas şehrinin yerini keşfeder ve topografik tanımını yapar. Kallaur 
(V.A. Kallaur, 1900: 87), “Suyuna Karakoz denirdi. Ayrıca, Kızılkum'daki 
Aktobe köyü yakınlarındaki yamaçlardan birine içme suyu denir ve ikincisi 
ise tarlaya tarla çekildiğinde incedir. Asanas şehri yuvarlak şekilde, 
büyüklüğü 450x400 metredir. Şehir, güçlü bir kuleye sahip bir duvarla ve 
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hendekle çevrilidir. Dört kapılı sur duvarları şimdi yaklaşık 5 metre 
yüksekliğindedir. Duvarın genişliği 15 metredir. Doğu kısmında yapılan 
sitadelin alanı 40x50 metre, yüksekliği bir metredir” diye ifade etmektedir. 

1954 yılında, Harezm etnografik arkeolojisinin keşfedilmesi ile Asanas 
şehrinde 1960-1961'de arkeolojik kazılar yapılmıştır. 1968 yılında N. N 
Vakturskaya kentin stratigrafik incelemelerini yapmıştır. Kazılar sırasında en 
üst tabakada keşfedilen seramik eserler genellikle 12.-15. yüzyıllara 
dayanmakta iken, ikinci tabakadaki seramikler ise 7.-9. yüzyıllara yani 
Oğuzlar’a aittir. Sonuçta Asanas şehri 7. ve 9. yüzyıllarda gelişmiş ve 15. 
yüzyıla kadar kullanılmıştır. Harezm keşif araştırmasından önce, tarihi 
literatürde kentin Sogdian tüccarları tarafından yapıldığı iddia edilmişti. Daha 
sonra kazıların gösterdiği gibi Oğuzlar tarafından inşa edildiği kanıtlanmıştır. 

Kentin kuzeyine 50 m mesafede Asanas Ata'nın türbesi de bulunmaktadır. 
Türbe dörtlü yanmış tuğlalardan yapılmıştır ve 7,18х8,83 m ölçülerindedir. 
2010 yılında restorasyonu yapılan Asanas Ata Türbesi, Kazakistan'ın en 
önemli kutsal mekanlarından biridir. Kızılorda bölgesinin en önemli tarihi ve 
kültürel eserlerinden olan Asanas şehri ve Asanas Ata Türbesi korunması 
gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir (Zh.Utybaev, M.Suindikova, 
2017: 5). 

 

Foto 3. Asanas, minare kaidesi 

Kaynak: Zh.Utybaev, M.Suindikova, Asanas //www.anatili.kazgazeta.kz. 
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Barçınlığ Kent (Barşın Kent) 

Siriderya’nın alt kesiminde, Kızılorda şehrinin yaklaşık 25 km 
güneybatısında, şimdiki Kogalı köyünün 6 km batısındadır. Barşınkent (Sırlı 
Tam, Kız Kala, Kış Kala) bir ortaçağ kent adıdır (Foto. 9). Günümüzde, halk 
arasında Kızkala adıyla da bilinmektedir. Barşınkent hakkındaki bilgiler 
Ortaçağ tarihçilerinin ve elçilerinin yazmalarında sıkça görülmektedir. Şehir 
hakkında ilk olarak 1242'de İtalyan diplomatı Giovanni da Pian del Carpini 
tarafından; “Siriderya bölgesinde nüfus Müslüman dilinde kunuşuyor, 
gelenekleri de Müslümanca. Bölgede birçok şehir ve kale harebeleri 
görülmektedir. Yakındaki nehir kenarında yer alan Yengikent, Barşın ve 
Arnas. Onların başka şehirleri de var, ama biz adların bilemedik…” diye ifade 
edilmektedir (J. Bayzakulu, 2018: 7) . 

Tarihçiler, adına 12. yüzyıldan önce tesadüf edilmediğini söyledikleri bu 
şehrin, Oğuzlar’ın Salur Boyu’dan Barçın Hatun tarafından kurulduğunu ve 
bu nedenle Barçınlığ Kent denildiğini belirtmektedir (F. Sümer, 1994: 87). 
Fars tarihçişi Cuveyni (A.M Cuveyni, 1999: 405) , Barcılığ Kent diye 
isimlendirdiği şehri “Cend ve Suknak arasında bir yer” diye tarif eder ve 
Siriderya kıyısındaki Oğuz Yabgu şehirlerinden Özkent ile Barcılığ Kent’in 
nasıl fethedildiğini anlatır. Aynı konu Barthold tarafından da benzer biçimde 
nakledilir (V.V. Barthold (Haz. H.D. Yıldız),510-644, А. Özaydın, 1993: 
360). 

1273 yılında şehirden söz eden Cemal Karşı; Barcılığ Kent’in Türkmen yurdu 
olduğunu ve burada Oğuzlar’la birlikte Kıpçaklar’ın da yaşadığını belirtmiştir 
(https://e-history.kz/kz/publications/view/5326, 2019). Ayrıca, burada 
Hüsameddin Hamid B. Asim adlı bir alimle tanışmıştı. Hüsameddin, bilhassa 
fıkıh ve tefsir ilimlerinde büyük bir alim olub, bu konuda evvelce telif edilmiş, 
tanınmış eserlerle şerhler yazmıştı. Bu alimin üç dilde de şiir yazdığını bildiren 
Cemal Karşı, Hüsameddin’in Arapça şiirlerinin melih ve Türkçe şiirlerinin de 
sahih olduğunu söyler (F. Sümer, 1980: 570-571). 1899 yılında Barşin Derya 
ve Kök Kesene (Mavi Mozole ) hakkında ilk kez ayrıntılı bilgi veren 
şarkiyatçı ve arkeolog V. A. Kallaur haklı olarak Barçınlığ Kent’in de 
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bu Barşin Derya olacağı sonucuna varmaktadır (F. Sümer), Bekir Deniz, 
2014: 391). 

Foto. 6. Barçınlığ Kent 
Kaynak: Orta Asya’da Kezdespeytin Kone Şahar.https://e- 
history.kz/kz/publications/view/5326. Tarihi. 12. Temmuz. 2019. 

 

Cent (Jend) 

Kızılorda şehrinden 150 km uzaklıktaki Jalagaş ilçesine bağlı Akkır köyünden 
60-70 km uzaklıktadır. Siriderya'nın çok yakınında bulunmasına rağmen, 
Kızılkum Çölü’nün başlangıcında yer aldığı için çölleşmiş bir arazide 
kalmıştır (Foto. 7,8). Hatta eski haritalarda Kızılkum Çölü içinde 
gösterilmektidir (M.A. Köymen, 1979: 78). 

Fars tarihçişi Alladdin Ata Melik Cüveyni, Tarih- i Cihan Güşa isimli 
eserinde, “Cent Harebeleri, Seyhun Nehrinin sağ yakasındadır” diye tarif eder 
(A. A. M Cuveyni (Çev. M. Öztürk), 1999: 140). Hicri 672 (1273) yıllarında, 
şehirden söz eden tarihçi Cemal Karşı, “Cend’in evvelce büyük bir şehir iken 
sonrasında hasar ve zarar görmüş bir şehir haline geldiğini, bununla beraber 
Cend’in bir ticaret yeri olduğunu ve buraya çok tüccarın geldiğini, çarşısında 
her türlü malın alınıp satıldığını” kaydeder (F. Sümer, 1980: 572). 

Kaynaklarda, Cend şehirinin ne zaman ve kimin tarafından kurulduğu 
belirtilmez. Ancak Barthold, Cend, Yangikent ve Huvare şehirlerinin İç 
Asya’da ticari faaliyetlerde önemli bir ambar görevi üstlendiğini söyleyerek, 
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10. yüzyılda, buralarda muhtemelen Maveraünnehir’den göçmen gelen 
Müslüman halkın yaşadığını, ancak şehirlerin idaresinin İslamiyeti henüz 
kabul etmemiş Türk – Oğuzlar’ın idaresinde olduğunu, halkın ticaret 
yaptığını, Müslüman tüccarların daha önce Sogudlular’ın Türk bozkırlarında 
kurduğu ticaret kolonizasyonu geleneğini devam ettirdiklerini söyler (V.V. 
Barthold (Yay.Haz.K.Y.Kopraman-A.İ.Aka), 1975: 79). 

Devin De Weese ise; “Cend şehri, Moğol fethinden birkaç yüzyıl öncesinden 
beri Aşağı Siriderya'da bulunan büyük şehir merkezlerinden biriydi. İsmi ilk 
olarak 10. yüzyılın ikinci yarısında zikredilir ve öneminden dolayı Arap 
coğrafyacıları Aral Denizi’ne “Cend Denizi” adını vermişlerdir. Şehir, 
Harezm ile Maveraünnehir şehirlerini Kıpçak bozkırlarına bağlayan yollar 
üzerindeki ana kervan duraklarından biri olarak hizmet etmiş ve Harezm ile 
bağlantısı özellikle önemli olmuştur. Harezm, 12. yüzyılda Selçuklular’dan 
bağımsızlığını kazanınca Cend, Harezmşahlar’ın önemli ticaret merkezi ve 
karakolu olmuştur. Orta Asyalı ve Horasanlı yazarlar arasında Cendi 
nisbesinin bilinmez hale gelmesi Cend’in önemli bir merkez olarak ortadan 
kaybolduğunu ve kaderinin bozulmaya başladığını açıkça gösterir. Cend 
yerlileri arasında Orta Asya’dan Anadolu’ya göçmüş olanlar sayıca 
kalabalıktılar. 1272 tarihli Kırşehir’e ait bir vakıf belgesinde Cendli 
göçmenlerin zikredildiğini görüyoruz. Vakıf emlakin sınırları tanımlanır ve 
belirlenirken Bahaeddin Hıdır Cend Sinan el-Cendi, Sıracüddin Ali Şir el- 
Cendi ve muhtemelen Ali el-Cendi’nin emlak, ev ve dükkanları belirtilir. Bu 
belgeyi yayımlayan çok muhtemelen Cendi ile Cündi’yi birbirine 
karıştırmıştır” diye yazar (Devin De Weese, 1994: 61-65. bkz: Bekir Deniz. 
2014: 395). 

Cend halkı, 10. yüzyılda, henüz Müslüman olmamış Oğuz Yabgusu’na tabi 
idi ve her yıl ona haraç ödemekteydi (N. Yazıcı, 2002: 207). Ancak, 10. 
yüzyılın son çeyreğinde, giderek artan nüfuz ve kudreti sebebiyle Oğuz 
Yabgusu ile arası açılan, muhtemelen Yabgu’nun hatununun tahriki ile 
“Temir-yalığ” (Demir yaylı) Lakabı ile tanınan ve Subaşı (ordu komutanı) 
rutbesinde olan Selçuk bin Durar, Oğuzlar’ın Kınır boyuna mensup aile efradı 
ve sürüsüyle birlikte, 10. yüzyılın ikinci yarısında Harezm yöresinden Cend 
civarına gelmiştir. Burada İslamiyeti kabul etmiş, “Müslüman olmayan 
Oğuzlar’a karşı büyük bir mücadeleye ve savaşa girişmiş” (R. Genç, 2002: 
66), Müslüman halkı, gayri müslim Oğuz Yabgusu’na haraç vermekten 
kurtarmıştır (V.V. Barthold, 1981: 325, F. Sümer, Oğuzlar ,1980: 61-62, 
M.A.Köymen,       1979:       6-36;       S.G.Agacanov,       (Çev.E.N.Necef- 
A.Annaberdiyev), 2002: 243-270). 

Abbasi dönemi tarihçilerinden Yakut, şehrin 13. yüzyılda büyük bir merkez 
haline geldiğini ve halkının da Sünni ve Hanefi olduğunu yazar (A. Özaydın, 
1993: 360, Daha bilgi için bkz: Bekir Deniz, 2014: 398). 
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Rus şarkiyatçişi V. V. Barthold, Cend şehrini zamanında meyveli ve 
hayvanların beslendiği bir yer olduğunu söylemiştir (V. V. Barthold, 1998: 
510-644). Kaldırımdaki yolcular sanki dünyaya giriyor gibidir. Bu şehir 
bahçeden ve tarladan esinlenmiştir. Ayrıca, Cend kenti bir kültür merkeziydi; 
şehirdeki medreseler ve camiler bir manevi öğreti kaynağıydı, şairlerin ve 
akademisyenlerin, şarkıcıların ve sanatçıların her gün toplandığı bir şehir 
olmuştur (S. Uali, 2013: 4). Aynı zamanda Cend şehri bir zamanlar İslam'ın 
merkezi idi. Böylece Ortaçağ’da Siriderya bölgesinin sadece manevi bir 
merkezi olmadığı, aynı zamanda en yüksek kültür seviyesine ulaştığı 
anlaşılmaktadır. 

 

Foto. 5. Cend, genel görünüş 

Kaynak: Cent Kalaşygy – Kum Astyndagy Kazyna. (internette: https://syr- 
media.kz/tarikh/1217-zhent-alashyy-m-astynday-azyna.html. tarihi: 21. 
Aralyk. 2017. 

 

Yenikent (Jankent) 

Yengikent’in kalıntıları bugün, Kazalı ilçesinin güneyinde, Siriderya’nın sol 
yakası üzerinde Cankent köyünde bulunmaktadır (Foto. 6). 9. yüzyılın 
sonunda 11. yüzyılın başında yaşayan Oğuz Devleti hakkında, El-Yakubi, 
İbn-El Fakihın, İbn-Rustinin, el-Mesudi’nin, İbn Havkalın, el-İdrisî’yin tarihi 
ve coğrafi eserlerinde ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Buna göre; Yengikent 
Oğuz’ın kışlık merkezi ve Yabgusu’nun kışlağı ve başkenti ise, Türk 
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menkıbelerinde kuruluşu Oğuz Kağan’a dayandırılan Yeni Kent – (Yangi – 
Kent, Yengi – Kent) (O. Turan, 1978:67), Arapların el – Medinet ul Cedide, 
el – Karyet – ül Hadise, Farsların da Dib-i Nev diye isimlendirdiği, XIII.yy.a 
ait Türkçe eserlerde de Yani kent, günümüzde Kazaklar’ın Jane Kent diye 
söyledikleri Yeni Kent olmalıydı (F.Sümer, 1980: 26-34; R. Şeşen, 2004:104). 
Ayrıca, Yengikent ile Harezm arasında su yoluyla ticaret yapıldığı 
söylenmiştir. Farsi tarihçi Gardizi’in eserinde (Gerdîzî, 1347); Irtiş Nehri'nin 
üzerinde yaşayan Kimekler’e giden ticaret yollarının Yengikent'ten geçtiğini 
belirtilmektedir. 14. yüzyıl tarihçileri Reşîdüddîn Fazlullah-ı Hemedânî 
(Reşîdüddîn Fazlullah, (Çev. İsmail Aka, Mehmet Ersan, Ahmad Hesamipour 
Khelejani 2013.) ve Cuveyni’nin (A. M Cuveyni, 1999: 140) tarafından 
Yengikent, "Şehrikent" diye adlandırılsa da; Kaşgarlı Mahmud’ın eserinde 
Yenikent şehri "Yengikent’’ olarak geçmektedir (Mahmud Kaşgari, (Çev. A. 
Egeubay, 1998: 78). 

Arap gezginlerinin verdiği bilgilere göre (Materyalı po İstorii, 1938: 1); 
Siriderya'nın alt bölgelerine Oğuz Yabgu Devleti’nin başkenti Yangikent 
veya Yeni Guzia'nın başkenti denilmektedir. Oğuz Yabgu Devleti’nin siyasal 
merkezi olarak Yangikent’in seçilmesinin sebeplerinden en önemlisi; Orta 
Asya'nın en büyük tarım bölgeleri olan Harezm ve Maveraünnehir ile 
etkileşime ve etkin bir konuma sahip olmasıydı. Yenikent, Kimek 
bozkırlarıyla Sarısu, Kengir, Esil ve Nura'ya giden önemli kervan yolu 
üzerindeydi ve Sıganak ile Güney Orallar’a giden ticaret yolu bu şehir 
üzerinden geçiyordu. 

Rus tarihçişi S. G. Agacanov, “Ortaçağda Cend, Siriderya’nın aşağı kısmında 
bulunan şimdiki Can Kala harebelerine tekabül ediyordu” diyerek Cend 
şehirinin Can Kale olduğunu söyler. Yengikent’in kalıntıları bugün, Kazalı 
ilçesindeki Cankent köyünün 1.5 km güneyinde, Siriderya’nın sol yakası 
üzerinde bulunmaktadır. 18. yüzyılın ortalarına kadar Cankent, hala eski 
şehirden (Yengikent) geriye kalan taş surlarla korunuyordu. Agacanov; “Yerli 
halk arasında Cankent’in yılan saldırısı sonucunda dağıldığı rivayeti 
dolaşıyordu” diyerek şehri Cankent şeklinde zikretmektedir (S.G. Agacanov, 
(Çev.E.N.Necef-A.Annaberdiyev), 2002: 111). 
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Foto.4. Yenikent, (kale giriş kapısı). 

Kaynak: Zh. Tabynbayev. Jumbagı Syrlı Jankent. (internet: syrboyi.kz) 
 
 

Sonuç 

Kazakistan’ın Ortaçağ şehirleri en eski zamanlarda İpek Yolu üzerinde 
gelişen bir ticaret yaşam merkezi olduğu tarihi kaynaklarda 
rastlanmaktadır. Deniz yollarının açılmasından önce, yukarıda 
bahsettiğimiz bu şehirler İpek Yolu'nda önemli bir rol oynamıştır. İpek 
Yolu’nun Çin ile Orta Asya’yı birbirine bağlamış olan Yedisu ile 
Güney Kazakistan ve Siri - Derya üzerinden geçmiş güzergahı çok 
gelişmiş hatlarından biri olmuştur. Söz konusu dönemde İpek Yolu 
üzerinde şehirler ve kent merkezler sayısı gün geçtikçe artmıştır. Ve bu 
gelişme dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin gelişimine önemli 
katkı sağlamıştır. 
Kazakistan’dan geçen İpek Yolu üzerinde yer alan tarihi şehirlerin tamamı 
akarsu kenarlarında bulunmaktadır. Genel olarak baktığımızda Asya’da 
medeniyet daha çok nehir kenarlarında gelişmiştir. O dönemlerde Türkler 
yerleşik ve konar-göçer halde yaşıyorlardı. Siriderya boyları ve çevresi ilk 
çağlardan beri Türkler’in yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir. Oğuzlar’ın bir 
kısmı göçebe olarak yaşamışsa da, diğer kısmı Siriderya boylarında, kalabalık 
şehirlerinde yerleşik hayatta yaşamışlardı.Moğol istilasından önce (1218) 
Oğuz şehirleri olarak bilinen, batıdan doğuya doğru Yenikent şehri (Cankent), 
Cent (Jend), Barçınlığ Kent (Barşın Kent), Asanas (Aşnas), Sıganak (Suğnak) 
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ve Sauran şehirleri yoğun nüfusa sahip ünlü Türk ticaret şehirleri olmuştur. 
Ancak, 13. yüzyılda, Moğol istilasından dolayı büyük bir üzüntü yaşanmıştır. 
Moğol istilası özellikle şehirlere onarılmaz büyük zararlar getirmiştir. Bu 
tarihi olay İpek Yolu üzerindeki en büyük şehirlerin ıssız mekana 
dönüşmesine neden olmuştur. Örneğin, Otrar halkı direnç göstermesine 
rağmen, Cungar askerleri şehri ve o dönemdeki Orta Asya bölgesindeki en 
büyük Otrar kütüphanesinde yakıp yıkmış ve nüfusun bir kısmını kendileri ile 
birlikte götürmüştür. Birçok ev terk edilmiş, bu yerler mezar haline gelmiştir. 

Orta Asya bölgesinin tamamen Moğol hükümdarlarının eline geçtikten 
sonra, Cenciz Han Oğulları bölgenin ticaret ilişkilerini geliştirmeye 
çalıştılar, ancak tahrip edilen kentleri restore etmesine rağmen, binlerce 
yıl önceki kültürel mirası yeniden kurmak mümkün değildi. 
Günümüzde İpek Yolu üzerinde bulunmuş olan Oğuz şehirlerinde, 
Ortaçağ’daki tarihçi yazarların kaynaklarına dayanarak arkeolojik 
kazılar halen devam etmektedir. Ayrıca eski kervan yollarının bir kısmı 
günümüzde tekrar kullanılmaya başlamış ve bölgedeki nüfus 
hareketleri artmıştır. 
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XX. Yüzyıl Başında Kurulan Türkî Cumhuriyetler 
Dastanbek Razak Uulu* 

Özet 

Türk halkları tarih boyunca Sibirya, Türkistan, İdil-Ural, Kafkas bölgelerinde 
çeşitli devletleri, hanlıkları, beylikleri kurmuştur. Çarlık Rusya’nın büyümesi 
tüm Türk halklarının felaketini getirmiştir. 16. yüzyılda Kazan Hanlığını 
ortadan kaldıran, Rusya 19. yüzyıl sonuna doğru, Osmanlı ve Doğu Türkistan 
hariç bütün Türk yurtlarını işgal etmişti. Türkistan’ın doğu bölgesini Çin- 
Mançurlar Ruslardan erken davranarak ele geçirmişlerdi. Böylece XX. 
yüzyıla doğru Osmanlı Türkleri hariç, bütün Türkler başka emperyalistlerin 
elinde kaldı. Bu durumu anlayan bazı aydınlar önce halkı eğitmek, okur- 
yazarı öğretmek, muhafazakâr din adamlarını da aydınlatmak yoluna düştüler. 
Bu faaliyetler önce İdil-Ural’da başlayarak, Kırım, Kafkasya, Türkistan’a 
yayıldı. Aydınlatıcılar kendilerine de ceditçiler olarak isimlendirdi. 
Ceditçilerin önce halkı uyandırmak, eğitmek ve bilimli insanları yetiştirmekti. 
Bunun arkasından kendileri muhtar veya bağımsız devlet kurmaktı. Ancak bu 
Çarlık Rusya yıkıldıktan sonra gerçekleşti. Türkistan, İdil-Ural’da, Kafkas, 
Kırım, Buhara, Harzem’de yeni bağımsız ve muhtar devletler ortaya çıktı. 
Fakat, Sovyetler Birliği bunları yok ederek kendine tabi Özerk Sovyet 
Cumhuriyetlerini kursa da onlar tarihte derin iz bırakmıştır. Bunun arkasından 
Tuva’da, Doğu Türkistan’da da bağımsız devletlerin kurulmasına yol 
açılmıştır. 

Bu çalışmada Türk dünyasının Çarlık Rusya ve Çin-Mançur tarafından işgal 
edilmesi, arkasından çıkan bağımsızlık mücadeleler, ceditçilerin faaliyetleri 
anlatılmıştır. Ceditçilerin Osmanlı Devleti ile ilişkileri, onların kuruduğu 
cumhuriyetler, hükümetler ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Türkî halklar, ceditçiler, cumhuriyetler, 
özerk hükümetler, Sovyetler Birliği 
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Giriş 

Medeniyetin, bilimin merkezi olan Türk-İslam Dünyası 16.yüzyıla doğru 
siyasi çatışmalar neticesinde bilim alanında derin bir uykuya dağılıyordu. Bu 
siyasi çatışmalar haritaları da değiştiriyordu. Güneyde Osmanlı, Safevi, Babür 
gibi büyük Türk devletleri ortaya çıkarken, kuzeyde Altın Orda, Timurlular 
devletleri parçalanarak yerine küçük hanlıklar ortaya çıkmıştı. Bu küçük 
hanlıkları tek tek ortadan kaldırmak isteyen Rusya 1552 tarihinde Kazan 
Hanlığını işgal etti, ardından Astrahan, Sibir Hanlıkları, Bütün Sibirya, 
Yenisey, Kırım’ı işgal edildi. 19.yüzyılda Kafkasya, Türkistan da Çarlık 
Rusya hâkimiyeti altına girdi. Buhara ve Hive Hanlıkları yarı topraklarını 
kaybetmesiyle beraber iç işlerinde bağımsız, dışişlerinde Rusya’ya bağlı kukla 
devletler haline geldi. Çin-Mancurlar ise birinci kere 1760’larda Doğu 
Türkistan, Moğolistan ve Tuva’yı işgal etti ve ikinci kere 1880’de bu 
toprakları tekrar ele geçirerek, kendi eyaleti olarak ilan etti. (Tuna, 2012:56). 

Bu iki işgalci devlete karşı Türkler birkaç kere bağımsızlık mücadelelerini 
verdiler. Doğu Türkistan’daki Türkler ise 1864’teki ayaklamada 13 senelik 
bağımsız bir devlet kurmaya muvaffak oldu. Çarlık Rusya’nın sömürge 
siyasetine karşı da Türk topraklarında sık sık ayaklamalar meydana geliyordu. 
Onların en etkilisi 1898’deki Andican ayaklanması ve 1916’daki Umumi 
Türkistan ayaklanmasıydı. Andican ayaklanması Fergana Vadisindeki Özbek, 
Kırgız, Tacik ve başka yerel halkın Rusları o topraklardan çıkartarak bağımsız 
bir devlet kurmaya çabaladılar. Ancak başarısız sonuçlandı ve acı bir şekilde 
bastırıldı. 1916’daki ayaklanmada ise o döneme kadar Çarlık Rusya’nın 
sömürge siyaseti, Birinci Dünya Savaşına giren Rusya, ordudaki geri 
hizmetler için Türkistanlılardan yararlanmak istedi. Çarın Türkistanlıların da 
askere alınacak ile ilgili fermanı, isyan için bir bahane olmuştu. Bu isyan Batı 
Türkistan’ın her köşesinde patlak vermişti. Türkmenler, Özbekler, Kazaklar, 
Kırgızlar padişah fermanına karşı protestolara başlamışlar. Ellerine mızrak, 
sopa balta, bıçak, kürek, çubuk, çatal, tırpan, orak ve kısman tabanca, tüfekleri 
alarak ve öfkeyle Temmuz, Ağustos aylarında şehir ve etrafındaki askeri 
garnizonlara saldırdılar. Demiryolular, köprüler bozuldu, telefon, telgraf 
telleri koparıldı. Kırgızlar ayaklama öncesi Çüy, Narın, Isık-Göl gibi 
bölgelerde hanlar seçiliyor. (Abdrakmanov, 1993:39). Kazaklar da kendi 
aralarında han seçerek sonra Ruslara karşı mücadele verdiklerinden, bu 
sadece bir protesto değil, bağımsızlık mücadelesi olduğunu göstermektedir.1 
Fakat bazı Kazak ceditçi aydınlar bu isyanı desteklemedi. Ne yazık ki, sabit 
ve hafif silahlarla, sistemli ordunun olmaması, düzensiz saldırılar modern 

 
1Bu isyana Osmanlı ve Alman ajanları da katıldıkları görülmüştür. Kırgızlar arasındaki isyana 
gelip katılan, beş Türk Subayı ayaklanan ahali ile beraber sonra Doğu Türkistan’a kaçmışlardır. 
Dolu bilgi için bkz. A. Hikmet, Asya’da Beş Türk, İstanbul, 1999. 
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silahla donanmış, eğitimli, sistemli Rus askerleri karşısında isyan başarısız 
sonuçlandı. Çar hükümeti bu fırsattı kullanarak, Türkistan’ı yerel halkın 
temizlemek istedi. Acımasız bir katliama girişti. Özbek, Türkmen, 
Karakalpaklar daha önceden bastırılmıştı. Ama isyanın en şiddetli noktası 
olan Yedisu bölgesindeki Kırgızlar ve Kazaklar Rus cezasına dayanamadan 
Doğu Türkistan’a kaçtılar. Onların arasında bazı Kazak ve Kırgız ceditçi 
aydınları da vardı. Kazakların Turgay bölgesinde, 1917 Şubat ayına kadar Rus 
askerlerine karşı direniş devam etti. 

Yenileşme Hareketi ve Ceditçi Faaliyetleri 

Rusya istila eden toprakları elinde tutabilmek için bölgedeki yerel halkı 
Hıristiyanlaştırma ve Ruslaştırma yolunu düşmüştür. Ayrıca işgal eden tüm 
toprakları yerel halktan zorla alıp, Rus-Ukraynalı köylüleri yerleştirmeye 
başlamıştır. Ruslara ilk kurban edilen bölge İdil-Ural’daki Başkurt ve 
Tatarlardı. Çünkü Rusya bu bölgeyi Kafkas, Kırım, Türkistan işgalinden 300 
sene öncesinde hâkimiyetine almıştı. 1728’deki gayrı Rus halkını 
Hıristiyanlaştırma fermanı çıkmıştı. Bunun gibi Rusların ağır politikası 18. 
yüzyıl sonundaki Başkurtların uzun senelik isyanına sebep oldu. Rusya bu 
halkları ayakta tutacak bir siyaset izlemeye başladı. Hem İdil-Ural 
bölgesindeki Müslüman halkına yumuşak muamele göstermiş gibi politika 
için, hem Türkistan’a yayılmak için Çarçe II. Katerine fermanıyla 1783’te 
Oremburg şehrinde ilk defa cami inşa edildi ve imamı da devlet tarafından 
maaşa bağlandı. Mollaları da Rusya menfaatine kullanmak için 1787’de Kuran 
bastırdı ve halka bedava dağıttı, artından da 1788’de Orenburg Müftülüğünü 
kurdu. (Kydyraliyev, 2001:31) 1804 tarihinde Kazan Üniversitesinin açılması 
ve matbaanın kuruluşu, kütüphanelerin çoğalması ile genç Tatar, Başkurt 
çocuklarını ilim arayışına itmiş oldu. Rusya’nın sömürü altına aldığı 
topraklarda uyguladığı dil ve kültüre yönelik asimilasyon politikaları Türk 
aydınlarının tepki göstermesine neden olmuş ve millî bilinçle hareket eden 
aydınlar, yenileşme düşüncesiyle millî uyanış hareketini başlatmışlardır. 
(Landau, 1999:27) 

Cedit döneminin ilk temsilcileri olarak bilinen İdil-Ural’daki Tatar asıllı Türk 
aydınlardan Abdünnasır Kursavî ve Şihabeddin Mercanî, dönemin ilim 
merkezi olan Buhara’da eğitim almıştır. Onlar Buhara medreselerinde eğitim 
alırken medrese hocalarına gerekli eleştirilerde bulunmuş, kendinin ileri 
görüşleri ve düşüncelerini söylemiştir. Onların arkasından da Kazak 
bozkırları, Türkistan, Kafkas, Kırım’da ceditçi görüşteki aydınlar ortaya 
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çıkmamaya başlar. Müslümanların uyanışına karşı Rusya yetkilileri 
Ruslaştırma ve Hıristiyanlaştırma politikasını devam etti. 1 

Bu politikaya karşısında geleneksel medreseler zayıf kaldı. Zaten medreseler 
dini dersler hariç başka bir şey öğretmiyordu ve düzenli ders programı yoktu. 
Bu durumu iyi değerlendiren Türk-Müslüman aydınları yeni bir okulları 
açması gerekiyordu. Bu faaliyet ilk olarak Kırım’da İsmail Gaspıralı 
tarafından 1883’te Tercüman gazetesi ve 1884’te Bahçesaray’da usul-ı cedit 
okullarının açılmasıyla başladı. (Zeki, 2014:7). Bu okullarda hem dini dersler 
hem tarih, coğrafya, matematik, felsefe gibi başka dersler de görülüyordu. 
Usul-ı Cedit adıyla bu okullar kısa zamanda şöhreti arttı. Ardından Kırım’ın 
başka şehirleri, Astrahan, İdil-Ural, Türkistan, Buhara, Hive, Kafkasya, 
Kazak bozkırları, Kırgız topraklarında da açıldı. Sadece cedit okullar değil 
Kazan’da Muhammediye, Ufa’da Galiya, Orenburg’da Huseyinya 
medreseleri açıldı. Bu medreselerde dini bilimlerle beraber, zooloji, tarih, 
kimya, matematik, tarih, coğrafya dersleri ve Rusça, Türkçe de öğretiliyordu. 
Ayrıca dini derslerde tanınmış din uzmanları ders veriyordu. Böylece 
feodalizme karşı olan, toplumdaki yenilikçi aydın kısmı “ceditçiler” kavramı 
ile tanındı.(Abdullin, 1988:104). Türk aydınlarının bu faaliyetlerine karşı 
kendilerini muhafazakâr olarak tanıtan eski geleneksel medrese hocaları, 
mollalar karşı çıktı. Onları İslam yolundan çıktığı düşüncesindeydiler. Bu 
grup sonra “kadimciler” adını aldı. İki grup zaman zaman fikir-görüşlerde 
karşı karşıya geldiler. 

Rusya’daki Türk aydınları okullardan başka faaliyeti de basın-yayın organları 
sayılır. Fikirlerini halka yaymak ve başarıya ulaşabilmek için dergi ve 
gazeteleri çıkarma yoluna gitmişler. Yenileşme hareketi neticesinde 
1850’lerden 1920’lere kadar birkaç dergi ve gazete çıkardılar.2 Bu yayın 
organları: Bakü, Tiflis, Hokand, Taşkent, Troitsk, Orenburg, Kazan, Ufa, 
Astrahan, Kırım, Bahçesaray, Omsk, Petersburg v.s. şehirlerden basılmıştır. 

 
 

1Rus-Tatar, Rus-Tuzem okullarını açarak Türk çocukları alınmış ve ortak yazı dilinden habersiz 
bir şekilde Rusça ile yetiştirilmiştir. Rus okullarında yetişen bu Türk çocukları vasıtasıyla 
mahallî şiveler yazı dili haline getirilmiştir. Bu okullarda görev yapan hocalar ise Türkçeyi ve 
bütün lehçelerini çok iyi bilen İlminski ve Ostroumov gibi papaz misyonerlerdir. Onlar devlet 
tarafından desteklenen Altay İlâhî Misyonu (1845) ve Rus-Ortodoks Misyoner Derneği (1870) 
gibi dernek ve kuruluşlar vasıtasıyla yapılmıştır. Hatta 1870’te medreselerde Rus dilini okutma 
zorunluluğu getirilmişti. 
2Ceditçilerin çıkardığı gazete ve dergiler şunlardı: Tercüman, Turan Gazetesi, Mirât-ı İbret 
Gazetesi, Ülfet, Yıldız, Azat, Vakit, Türkistan Vilayetinin Gazetesi, Hurşit, Şöhret, Seda-i 
Türkistan, Necat, Şûra-i İslam, Turan, Hürriyet, Kengeş, El Bayrağı, Uluğ Türkistan, Kazak, 
Kazan Muhbiri, İl, Ahbar, Burhan-ı Terakki, Davet, Dala Vilayeti, Oral, Millet, Turmuş, Ziya, 
Keşkül, İrşad, Terakki, Ekinci, Aykap, Buhara-ı Şerif. Dolu bilgi bkz. Devlet, N. Rusya 
Türklerinin Milli Mücadele tarihi (1905-1917), Ankara. 1999. 
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(Kalkan, 2013:200) 1907-1917 yıllar arasında Rusya Türkleri tarafından 
yayınlanan dergi, gazeteler sayısı 250’i bulmuştur. 

Ceditçilerin Siyasi Faaliyetleri 

Ceditçilerin daha bir önemli faaliyeti siyasi meseleler idi. Rusya’daki ceditçi 
Müslüman-Türkler milli-siyasi meselelerde birlik ve beraberliği, 1905 Rus 
İhtilalında açık göründü. Petersburg’da gerçekleşen Kanlı Pazar olayını 
ceditçiler de sert bir eleştiriyle yaklaştılar ve kendi seslerini siyaset sahnesinde 
duyurmaya çalıştılar. İlk olarak 10-15 Nisan 1905’te Ufa’da din adamları ve 
bazı aydın kesimi kurultaya toplandılar. 15 Ağustos 1905’te ise Nijni- 
Novgorod şehrinde I. Rusya Müslümanlar Kongresi çağrıldı.1 Rusya 
Müslümanlar II. Kongresi, 13-23 Ocak 1906’da Petersburg’da gerçekleşti, III. 
Rusya Müslümanlar Kongresi 16-21 Ağustos 1906’da Nijni-Novgorod 
şehrinde 800 delegenin katılımıyla gerçekleşti. (Kydyraliyev, 2001:146). Bu 
kongrelerde Bütün Rusya Müslümanlarının ittifakı adını alan merkez komite 
ve onun muhtelif bölgelerde şubeleri kurulacağı kararı, Müslümanların siyasi 
parti kurma, Rusya partilerine katılma ve Duma (Meclise) girme, toprak 
meselesi, dini reforma, eğitim v.s. mesele üzerinde duruldu. Bütün Rusya 
Müslümanlar Kongreleri için yazılar yazıldı. (Devlet, 1999:107). Sonucunda 
I. Duma seçimlerinde görev alan 524 milletvekili arasından Rusya 
Müslümanlarından ancak 25, II. Duma seçimlerinde ise 29 milletvekili 
kazanabilmiştir. (Şimşir, 2018:170). Bazı meseleleri halletmek için II. Rusya 
Müslümanlar Kongresi 1914’te yapılmıştır. 
1905’ten itibaren Rusya Türkleri arasında bazı bölgesel kurultaylar da 
düzenlenerek, Petersburg’daki Çar Hükümetine alınan kararlar 
gönderilmiştir. Onların biri de 21 Ekim 1910’da Yedisu bölgesindeki Kırgız 
ve Kazak liderleri Uzun-Ağaç’ta kurultaya toplanmışlar. Bu kurultayda toprak 
meselesi, din işleri, eğitim işleri ve mahkeme işleri gibi meseleler üzerine 
durulmuştur. (Kubatova, 2012:110). Bu arada Rusya ceditçileri Osmanlı 
Devleti ile de ilişkileri kurmuştur. Ayrıca bazı ceditçiler İstanbul’dan eğitim 
almışlar ve sonra ülkelerine dönenler başka öğrencileri de göndermişler. Bu 
arada Osmanlı’da da Panislamizm ve Türkçülük fikirleri yayılmıştı. İstanbul’a 
gelen Türkistanlı, Kırımlı, İdil-Ural ve Kafkasyalı öğrenciler örgütleri, 
cemiyetleri kurmuşlar. (Andican, 2009:301). Osmanlı Devletinde XX. 
yüzyılın başında çıkmaya başlayan Sırat-ı Müstakim, Hikmet, Türk Yurdu, 
Tearif-i Müslimin gibi dergiler ve gazetelerde Rusya Türkleri hakkında 
yazılar çıkmıştır, hatta bu yayın organlarında da Türkistan, Kırım, İdil-
Ural’dan ceditçiler yazı yazmaktaydılar. 1908’li yıllardan itibaren 

 

1Bu kongreye İsmail Gaspııralı, Yusuf Akçura, Ali Merdan Topçubaşı, Fatih Keirmi, Reşit 
Kadı, Musa Carullah Bigi, Abdüreşit İbrahim gibi Rusya işgal eden tüm Türk yurtlarından 
temsilciler iştirak etti. 
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Türkistan cedit basını ile Osmanlı basını arasında yoğun bir etkileşim olduğu 
görülmektedir. Hatta ceditçiler Osmanlı’daki olup-biten Islahat, Meşrutiyet 
gibi yenileşmeleri takip ediyorlardı ve Jon Türklerden esinlenerek 
teşkilatlanmışlardır. 

1917 Şubat Devrimi ve Rusya Türklerinin Toplanan Kongreleri 

1916’daki Umumi Türkistan isyanı Rusya Müslümanları iyice sarsmıştı. 
Şubat ayındaki Rus Çarı II. Nikolay’ın devrildi ve bunu Moskova, Petersburg 
ve başka şehirlerde 10 binlerce Türk-Müslümanlar devrimi desteklemek için 
mitingleri düzenledi. İhtilal sonrası ortaya çıkan siyasi boşluk, yeni fikirlerin, 
faaliyetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Ruslar arasında da olduğu gibi, 
Rusya Türkleri arasında da örgütlenmeler ve kendi kaderlerini çizmek için 
kongreler çağırılmaya başladı. 

İlk olarak Tatarlar 1917 Mart ayında Kazan’da Müslümanlar Komitesi 
kurdular. Onun arkasından da hemen Birlik, Müslüman Sosyalist Komitesi, 
Müslüman Asker Komitesi gibi teşkilatlanmışlar. 1905 Devrim sonrası Rusya 
Dumasına (Parlamento) giren Müslümanlar, 1917 Şubat Devrimi sonrası 
Petersburg’da Rusya Müslümanlar Merkez Bürosunu 
kurmuşlardı.(İshaki,1991:25). Onlar Mart-Nisan ayında kongreleri toplamaya 
başladılar. 

Kırım’daki Şubat Devrimi öncesi ve sonrası kurulan cemiyetler 7 Nisan 
1917’de Akmescit’te Celil Hattat başkanlığında Kırım Müslümanlar Vekilleri 
Kongresi toplandı. Bu Kongrede Kırım Müslümanlar Merkezi İcra Komitesi 
kurulması karar alındı. (Sümer, 2018:61) 1917 Türkistan’da ise mart ayında 
ceditçilerin bir kısmı Şura-i İslam Cemiyetini kurarken, kadimciler olarak 
adlandırılan muhafazakâr din adamları onlardan bağımsız örgütlendiler. Bu 
gruplar 17 Nisan Taşkent’te ilk Türkistan Müslümanlar Kongresini topladılar. 
440 delege katıldığı bu kongre sonucunda “Türkistan Müslüman Merkez 
Şurası” kurulmuştur. 

15 Nisan 1917’de Bakü’de Kafkas Müslümanlar Kongresi gerçekleşmiştir. 
(Gasanov, 2016:46) Nisan ayı içinde Kazaklar da Torgay, Oral, Akmola, 
Semey, Yedisu’da kurultayları topladılar. (Kalkan, 2013:266). Kırgızlar ise 
Bişkek, Karakol gibi şehirlerde örgütlenerek, Kırgız İcra Komitesi adında bir 
komite kurdular. Toplanan kongrelerin hepsinde Rusya’nın yönetim yapısı ve 
Türklerin özerkliği hakkında tartışmalar, fikir alış verişler yapıldı. 

Türkistan, İdil-Uarl, Kırım, Kafkasya, Kazak bozkırlarında toplanan 
kurultaylar birbirinden haberdardı. Hepsi birleşerek 1 Mayıs 1917’de 
Moskova’da I.Rusya Müslümanlar Kongresi düzenleyeceğini ilanı verdi. Bu 
Kongreye 30 milyon Rusyalı Müslümanları temsil eden 900 delege katıldı. 10 
gün süren bu kongrede çeşitli meseleler dile getirildi. Ama en önemlisi 
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Rusya’nın gelecekte hangi yapıdaki devlet olacağıydı. Rusya Müslüman 
halkının milli kaderi tartışıldı. Bazıları Rusya’nın ünite devlet olarak 
kalmasını savundu, ama çoğunluğu Rusya’nın Federal-Demokratik biçimdeki 
ülke olarak, Türk-Müslüman halkının da onun içinde kendi muhtar 
hükümetlerini kurması taraftarı idi. 10 gün süren Kongrede 30 üyeden oluşan 
Milli Şura seçildi. Geçici Hükümet halkın beklentilerini, ıslahatları yapamadı. 
Bundan sonra Başkurt ve Kazak aydınları kendilerince Orenburg’da 
Kurultayları çağırdı. Başkurtlar Orenburg’da “Başkurt Merkez Şurası” 
kurdular. (Toğan, 1981:359). 

Orenburg’da 21-26 Temmuzda I. Kazak Kurultayı çağrıldı. Kongrede 
1906’da kurulan Kazak Anayasal Partisi, Alaş-Orda Partisi olarak ismini 
değiştirmiştir. Başkurtların da kurultayları Orenburg’da toplanarak 
gelecekteki muhtarlığı hakkında tartışıldı. Aynı günlerde Tatarlar “II. Umumi 
Rusya Müslümanlar Kongresini” Kazan’da yaptılar. Mayıs ayında 
gerçekleşen I.Kongrede, Temmuzda ikincisi yapılması kararlaştırılmıştı. 
Ancak bu Rusya Müslümanları adında toplanmasına rağmen, Türkistan, 
Kazakistan, Kafkas ve Kırım’dan delegeler katılmamıştı. Kongre sonucunda 
4 Ağustos 1917’de Kongre sonucunda Sadri Maksudi Arsal İç Rusya ve 
Sibirya’da “İdil-Ural Milli Medeniyet Muhtariyetinin” bildirgesini ilan etti. 
(Gallyamova, Kabirova ve İvanov., 2014:20) 

Bundan sonra Ağustos, Eylül, Ekim aylarında Türkistan, Kırım, Orenburg, 
Kazan, Kırım ve başka şehirlerde birkaç kere mahalli kurultaylar toplanmıştır. 
Onların çoğunluğu Kasım, Aralık aylarında tekrar kurultaylar düzenlemesini 
ve kurultay sonucunda önceden planlanan muhtariyet hükümetlerinin ilan 
edileceği kararı alındı. 

1917 Sonu Ceditçiler Tarafından Kurulan Türkî Cumhuriyetler (1917- 
1920) 

Şubat Devrimi sonrası iktidara gelen Geçici Hükümet döneminde siyasi 
faaliyetler Rusya’nın her köşesinde aktifti. Daha önce belirtildiği gibi Türkler 
de bu süreçte geri kalmadı. 7-8 aydır yapılan kongre, kurultaylar, siyasi 
teşkilatlanmalar, kurulacak muhtariyetlerin beyannameleri artık resmen bir 
hükümet ilan etme kapısına kadar dayamıştı. Tam bu sırada Rusya’da büyük 
siyasi değişim yaşandı. 25 Ekim 1917’de Petersburg’da silahı Bolşevikler 
silahlı çatışmayla Geçici Hükümeti devirdiler ve iktidara geldiğini ilan ettiler. 
Bunun hemen arkasından önceden örgütlenmiş Bolşevikler, Rusya’nın başka 
şehirlerinde, onun içinde Türkler yaşayan şehirlerde de silahla iktidara ele 
almaya başladılar. Bu arada Lenin Türk-Müslümanları kendi tarafına çekmek 
için 15 Kasım 1917’de Rus olmayan milletlerin milli ve siyasi haklarının 
tanıyacağını ve kendi kaderini kendileri çizme, özerklik, gerekirse 
bağımsızlık alabileceği ferman çıkarttı.(Hayit, 1975:234) Ancak Bolşevikler 
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işgal etti şehirlerde kurulan yönetimde yerel halktan kimse alınmıyordu. Bu 
durum ceditçi aydınların kendi hükümetlerini ilan etmesini hızlandırdı. 

İşte konumuzun XX. yüzyıl başında kurulan Türkî Cumhuriyetleri, 1917 
sonunda kurulmaya başlamıştır.1 Bu zamana kadar Türkler hep monarşi 
yönetiminde; Sultanlık, İmparatorluk, Hanlık, Emirlik gibi devletleri vardı. 

15 Kasım 1917 Lenin fermanı, önceden Türk-Müslümanlar tarafından 
hazırlanan beyannameler neticesinde tekrar kurultaylar toplanmaya başladı. 
İlk olarak Başkurt Merkez Şurası, 28 Kasım 1917 günü resmen 
Başkurdistan’ın Muhtariyetini ilan ederek, milli hükümeti kurdu ve ordu 
teşkilatını başladılar.(Togan,1969:185). Hükümet Merkezi Orenburg’daki 
Başkurt milli binası olan Kervansaray idi.2 Bolşevikler bu hükümetin 
varlığını istemeyerek, Şubat 1918’de Bolşevikler, Orenburg şehrini işgal 
ederek, Başkurdistan Milli Hükümetini tasfiye etti. (Togan, 1981:368) 

Kazan’da 4 Ağustos 1917’de gerçekleşen Kongre sonucunda Sadri Maksudi 
Arsal başkanlığında İç Rusya ve Sibirya’da “İdil-Ural Milli Medeniyet 
Muhtariyetinin” bildirgesini ilan etmişlerdi. Kasım sonunda Tatarlar 
Kazan’da değil Ufa şehrinde Millet Meclisi açtılar. 3 bakanlıktan oluşan 
Hükümet başına Sadri Maksudi getirildi. İdil-Ural Milli-Medeniyet 
Muhtariyetinin Anayasası kabul edildi. 10 binlerce Müslüman askerler 
toplanarak milli ülkesi için yemin ettiler. (Gallyamova, Kabirova ve İvanov: 
2014, 20) Muhtariyetin sürdürülmesi için bazı komşu milli muhtariyetler ile 
de temasa geçme çabaları oldu. Alınan kararlara göre 1 Mart 1918’de 
bağımsız İdil-Ural Milli-Medeniyet Cumhuriyetinin kuruluşunu ilan ettiler. 
Ancak Bolşevik orduları 27 Marta 1918’de Sovyet askerleri Ufa’da da Tatar 

 
 

1Aslında Türk dünyasında ilk cumhuriyet 1917’de değil, 1913’te 2 aylık bir Batı Trakya’da bir 
Türk Hükümeti kurulmuştu. 1912 Balkan Savaşında Osmanlı Devleti Trakya bölgesini 
kaybetmesinin arkasından, Türk Birlikleri 31 Ağustos 1913’te “Batı Trakya Türk 
Cumhuriyeti” (Garbi Trakya Hükümet-i Muvakkatesi) adıyla bağımsız devlet kurduklarını ilan 
ettiler. Ancak batılı devletler baskısıyla Osmanlı kuvvetleri 30 Ekim 1913’te bölgeye girerek 
devlete son verdiler. Geniş bilgi için bkz: Bayraktaroğlu. N. (2017). Türkiye Cumhuriyetinden 
Önce Kurulan İlk Hükümetler, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:367, Temmuz 2017, 
ss. 52-54 
2Başkurdistan Muhtariyet Hükümeti, Rus Çarlığının yıkılmasından sonra, Türkistan’da ilk 
istiklal ilanı oluyordu. Hükümet Başkanlığına: Yunus Bekov, Dâhiliye ve Harbiye Bakanlığına: 
Ahmet Zeki Velidi seçilmişti. Muhtariyet ilanından sonra Başkurt aydınları ve hükümet azaları 
genç hükümetin devamlılığını sağlamak için Orenburg, Taşkent, Hokand ve Semerkand 
aydınları ile önceden başlatılan temasları devam ettiler. Bkz: Bademci, Ali, Basmacıalr, 2019, 
s. 138. 
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ordularını yendiler. Milli-Medeni Muhtariyeti dağıttılar ve liderlerini 
tutukladılar. Hazine ve başka mülklerine el koydular. .(İshaki, 1991:26) 

Türkistan’da 1 Kasım’da Bolşevikler Taşkent’te ayaklanıp, Türkistan geçici 
hükümetini devirdiler, hükümet binasını işgal ettiler. Buna karşı kadimci Şir 
Ali Lapin Taşkent’te 525 delege katılımıyla Müslüman Kongresini düzenledi. 
Kongrede Bolşeviklerin iktidarı kendilerine devirmesini ve yeni kurulan 
hükümete Türkistanlılar da eşit katılacağını talep etti. Ancak Taşkent’te 
kurulan Sovyet Hükümetine bir de Türkistanlı yer almadı. Bu durumda ceditçi 
Şura-i İslam ile kadimci Ulema Cemiyeti mecbur birleşerek Hokand’a 
geçtiler. Kasım 1917 sonunda toplanmaya başlayan Hokand kongresine 180 
delege katıldı. 11 Aralık 1917’de “Türkistan Milli Muhtar Cumhuriyetini” ilan 
edildi. (Alekseenikov, 1931:24). Hükümet başkanı Türkistan Hükümetinin 
başbakanı ve içişler bakanı: Muhammedcan Tınışbayev, Başbakan Yardımcısı 
Sultan Şahahmedov ve Dışişler Bakanı Mustafa Çokay, Savunma Bakanı; 
Ubeydullahoca Asadullahoca v.s. daha 10 üyeden oluşan icra komitesi 
kurulmuştu. (Andican, 2003:42). Daha sonra başbakanlığa Mostafa Çokay 
getirildi. Ancak bu hükümet Sovyetler tarafından hiç tanınmadı ve 18 Şubat 
1918’de bir ordu göndererek, Ermeni milislerinin de katliamları etkisiyle 
Türkistan Milli Muhtariyetini dağıtmıştır. (Şimşir, 2018:109) Hükümetteki 
ceditçilerin bazıları yurtdışına kaçarken, muhafazakâr kadimciler bölgede 
Sovyetlerle mücadeleyi devam etti. Onlar sonra Basmacılar olarak tarihe girdi. 

Kırım’daki Komite başkanı Geçici Hükümet tarafından tutuklanıp, sonra 
serbest bırakıldıktan sonra, 14-15 Ekim Akmescit’te II. Kongre toplandı ve 7 
Aralık 1917’de Kurultay toplanması kararı alındı. Bolşeviklerin iktidara 
gelmesiyle, Kırım’da da kendilerini savunmak için 30 Ekimde Cafer 
Seydahmet Kırım Savunma Bakanı kurdu. 9-13 Aralık 1917’de toplanan 
Kırım Kurultayında Milli Hükümet kuruldu ve Kurultay Milli Meclise 
dönüştürüldü. 26 Aralıkta Bahçesaray’daki Kırım Hanlığı’nın yönetildiği 
Hansarayda tekrardan Kırım Milli Kurultayı toplandı ve Anayasa kabul edildi. 
Bununla “Kırım Halk Cumhuriyeti” resmi ilan edildi. (Derman, 2018:102). 
Cumhuriyet başkanı olarak Numan Çelebi Cihan seçildi. Kurultaydaki 
konuşmada Numan Çelebi Tatar halkı Kırım’daki başka halklara da saygı 
duyacağını, yarımadadaki tüm milletlerin iyi yaşaması için onlarla beraber 
işbirliği yapacağını dile getirdi. (Rozum, 2019:61). Ancak Bolşevikler 1918 
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Ocak ayının sonunda Kırım’a girdiler ve 23 Şubat 1918’de Cumhur reisi 
Numan Çelebi Cihanı kurşuna dizdi. Kırım Halk Cumhuriyeti yıkıldı.1 

Kazak aydınları Temmuz 1917’de Orenburg’da kurultaya toplanarak, Alaş- 
Orda özerk Hükümetinin kurulacağı fikrine varmışlardı. Ekim ihtilalı sonrası 
başka Türk-Müslümanlar gibi Kazaklar da harekete geçti. 18-26 Aralık 1917 
tarihindeki Kazak kongresinde Rusya Cumhuriyeti çerçevesi dâhilinde Kazak 
ve Kırgızların Alaş-Orda Milli Muhtar Hükümeti kurulmuştur. Başbakanlığa 
ise Alihan Bökeyhanov seçildi. (Kydyraliyev, 2001:196). Hükümet 
bakanlığında A. Baytursunov, Mustafa Çokay, M. Tınışbayev gibi ceditçi 
şahıslar da yer alıyordu. Seçilen Mecliste Yedisu Kırgızlardan da temsilciler 
vardı.(Kalkan, 2013:299). Hatta Kırgızlar Bişkek’te Alaş-Orda şubesini de 
açmışlar. Başkent Semey şehri olan bu Kazakların hükümeti başka Türk 
Hükümetleri ile de ilişki kurmaya çalıştı. Fakat Sovyetler bu hükümetin 
varlığını istemedi ve tanımadı. Bazı Kazak liderleri, Üçyüz Partisi de 
Sovyetler yanında yer alarak, Alaş-Orda’ya karşı durmuşlardır. 18 Mart 
1918’de Sovyetlerin Semey’e gönderdiği askeri birlikler hükümete ateş 
açarak Alaş-Orda hükümetini dağıtmışlardır. Aynı günde Tungançin 
cumhurbaşkanlığında geçici Kazak Sovyet Hükümeti ilan edildi. (Hayit, 
1995:256) Ancak Alaş-Orda Hükümet liderleri ise bozkırlara çekilerek 
Sovyetlere karşı mücadeleyi devam etti. 10 Aralık 1919’da Türkistan Cephe 
kumandanı Frunze ile Alaş-Orda liderleri görüşerek bir anlaşma yaptıysalar 
da 1920’nin ilk aylarında Alaş-Orda Hükümeti tamamen ortadan kaldırıldı. 
(Kalkan, 2013:308) 

Kafkas Ceditçi aydınlardan Ali Bey Hüseyinzade, Ali Merdan Bey 
Topçubaşov, Mehmet Emin Resulzade, Nesip Bey Yusufbeyli ve Ahmet Bey 
Ağaoğlu v.s. Şubat devrimi sonrası birkaç kere kongre düzenlediler. 1917 
Mart ayı sonu Geçici Hükümet Kafkas’ı yönetecek “Mavera-i Kafkas Özel 
Komitesi” kurdu. Devlet Dumasında Kafkas’ı yönetecek millettekilerden 
oluşuyordu. Ancak yeterince temsil edemediği için bu komite etkisiz hale 
geldi. (Asker, 2015:537) Ekim İhtilalı sonrası Azerbaycan, Gürcistan ve 
Ermenistan birleşerek Mavera-i Kafkas Seym Hükümetini oluşturdular. Bu 
hükümet Sovyet iktidarını tanımadı. Seym hem Rusya’dan kalan Türkiye- 
Kafkasya cephesini bitirecek, hem Mevara-i Kafkas hükümetinin idaresini 

 

1 Kırım Halk Cumhuriyeti 1918 Şubat sonu Bolşevikler tarafından yıkıldı, ama cumhuriyetin 
yönetim üyeleri farklı yerlere yerleşerek olsa da cumhuriyet varlığını 1920 sensine kadar 
sürdüre bildi. 1918 Nisanında ise Almanlar Kırım’ı işgal etti. 25 Haziran 1918’de General 
Süleyman Sülkeviç Başkanlığı’nda Kırım Millî Hükümeti kurulmuştur. Kasım 1920’de 
Bolşevikler tekrar Kırım’ı işgal etti ve 60-70 bin kadar Kırım vatandaşı kurşuna dizilmiştir. 
Geniş bilgi için bkz: Derman. S.G. (2016). II. Dünya Savaşı sırasında Kırım Türklerinin Siyasi 
Faaliyetleri, İkinci Dünya Savaşı ve Türk Dünyası Kitabı. İstanbul, 2016, ss. 27-59 
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oluşturacaktı. Bu hükümetin Osmanlı Devleti ile yakınlaşmasından rahatsız 
olan Gürcüler hükümetten ayrılarak kendi devletini ilan ettiler. Onun ardından 
28 Mayıs 1918’de Tiflis’te Musavat Parti lideri Mehmet Emin Resulzade 
“Azerbaycan Halk Cumhuriyeti” ilan etti ve başkan seçildi. Sonra başkent 
Bakü şehrine taşındı.1 Ardından İstanbul, Berlin, Viyana, Paris, Londra, 
Roma, Washingiton, Sofya, Bükreş, Madrit, Moskova, Stokholm, Kiev, 
Kopenhak gibi merkezlere Azerbaycan bağımsızlığı ifade eden telgraf 
gönderilmiştir. (Şimşir: 2018:230) Bu bağımsız cumhuriyet sadece Türk 
dünyasında değil, Müslüman doğuda ilk kurulan bir demokratik bağımsız 
devlet idi. (Ağayev, 2000:361). 2 sene varlığını sürdürebilen Azerbaycan Halk 
Cumhuriyeti Kızıl Ordu 27 Nisan 1920’de işgal etmiştir. 

Buhara ve Harzem Halk Cumhuriyetleri 

Buhara ve Hive’deki durum diğer Türklerden durum farklıydı. Çünkü 
1870’lerde Buhara Emirliği ve Hive Hanlığı Çarlık Rusya’dan yenilerek dış 
işlerinde Rusyasız hiçbir hareket etmeyecek anlaşmasına varsalar da iç 
işlerinde bağımsız kalarak devletlerinin varlığını sürdürüyorlardı. Usul-ı cedit 
okulların açan Kırımlı İsmail Gaspıralı, 1890’larda Buhara’ya gelerek, burada 
da cedit okullarını açmıştı. Böylece 1900 başlarında Buhara ve Hive’de de 
cedit okulları çoğalarak, yenileşme hareketi güç almıştı. İstanbul’da okuyan 
Buhara ve Hiveli gençler, Genç Türklerden esinlenerek 1910’larda Genç 
Buharalılar ve Genç Hiveliler gibi örgütlendiler. Buhara Emiri Alim Han 
ceditçilere baskı uygulayarak, 1913’te cedit okullarını kapatmıştı. Genel 
itibariyle bu iki hanlıkta kadimci, muhafazakârlar mevcuttu. 

1917’de Rusya’daki Devrimler sonrası, Buhara ve Hive Hanlığında da 
reformist ceditçiler ıslahat talep etmeye başladılar. Hatta ceditçiler hanların 
reforma yapması için Rusya yönetiminden baskı uygulamayı talep ettiler. 
Hanlıklarda ıslahat beyannamesi ilan edildi. (Hayit, 1995:260). Hive’de 
reformistlerin katıldığı bakanlar kurulu kuruldu. Ancak Sovyetlerin Bu 
ülkelerin bağımsızlıklarını tanıyacak anlaşmasının yapılması ceditçilerin işini 
zorladı. Bu arada iki Hive’de taht için mücadele devam ediyordu. Mücadele 
eden iki taraf da ceditçilere karşı tavır aldılar. Asfendiyar han Başbakan Mat 
Murat olmak üzere 17 Genç Hiveliden hapsetti. Bu durumdan istifade eden 
Ruslar Hive’ye askerlerini soktu ve Hive’de Rus iktidarını temsil eden Askeri 
Şura kurulmuştur. Genç Hiveliler de bu şuraya müracaat etti. 1919 Aralık 
ayında Hive emekçilerin Cüneyt Han baskısından kurtarmak maksadıyla 
Sovyet Ordusu Hive’ye girmiştir. 

 
 

1 Kafkas ceditçileri tarafından kurulan Azerbaycan halk cumhuriyeti, Türkistan, Kazak 
bozkırları ve İdil-Ural’da ceditçiler kuran özerk cumhuriyet değil, tamamen bağımsız bir 
cumhuriyet idi. 
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1920 Ocak sonu Hive tamamen Sovyetler tarafından işgal edilmiştir. Kızıl 
Ordu himayesinde 1 Şubat 1920’de Cuma Niyaz Sultanmurad adlı Genç 
Hiveli başkanlığında Hanlık sistemi kaldırılarak yerine bağımsız, “Harezm 
Halk Cumhuriyeti” ilan edilmiştir. Cumhuriyet başkanlığına Niyaz Hacı 
Yusuf, Başbakan Baba Ahnud Selim olmuştur. Sovyetlerle 13 Eylül 1920’da 
anlaşma yapılarak Harezm bağımsızlığı tanınmıştır. Ancak Ruslar sürekli 
Harezm içişlerine müdahale etmiştir. 1921’de Ruslar Hive’ye girerek Harezm 
Komünist Partisini kurmuşlar ve kendi kontrolü altına almışlar. (Hayit, 
1997:109) Ara sıra devlet başkanlarını bile tutuklatarak yerine başka devlet 
başkanı da koymuştur ve Hive’yi Sovyetleştirmiştir. Devlet ismi bile Harzem 
Halk Sovyet Cumhuriyeti, Harzem Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak 
değiştirilmiştir.(Alimova ve Rtveladze, 2013:269) 29 Eylül 1924’te toplanan 
V. Harezm Halk Kongresi Harezm bağımsızlığına son verilmiştir. 

Buhara Emiri baskısından kaçan Buharalı ceditçi reformistler, Taşkent’te 
Sovyetlerle iş birliği kurarak Genç Buharalılar Partisini kurdular. Bu arada 
Sovyetler de Buhara’yı Sovyet Hükümetine katılmak için çalışmaları başlattı. 
1920’ye geldiğinde örgütlenen Buharalı ceditçiler hareket geçti ve birçok 
şehri aldı, Buhara’yı Sovyet Ordusu tarafından alındı politikası olması için 28 
Ağustosta harekete geçtiler. 1 Eylülde Buhara’ya giren Kızıl Ordu, 2 Eylülde 
tamamen şehri ele geçirdi.(Hayit, 1995:264). Bu arada şehre Genç Buharalılar 
da girmişti. 6 Ekim 1920’de toplanan 1.Halk Kongresinde bağımsız “Buhara 
Halk Cumhuriyeti” ilan edildi. Sovyetlerin karışımıyla yapılan seçimde 
cumhurbaşkanı; Mirza Abdülkadir Muhiddinoğlu, Başbakan ve Dışişleri 
Bakanı Feyzullah Hoca getirildi. 4 Mart 1921’de Sovyetler ile Buhara 
Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmada Buhara’nın bağımsızlığı Moskova 
tarafından tanındı. 23 Eylül 1921’de toplanan 2.Halk Kongresinde Sovyetlere 
karşı direniş gösteren cumhurbaşkanı Muhittin’in yerine Osman Hoca 
getirilmişti. Onun cumhurbaşkanlığı dönemde Türkiye Ankara Hükümetine 
de mali yardım göndermişti. (Razak uulu, 2019:244). Ancak o da 1922’de 
devlet başkanlığından alınmıştı1 Bazı Sovyet adamları tarafından seçilen 
Cumhuriyet büyükleri 1924’te kadar varlığını sürdüre bildi. Hatta son 
yıllarında Buhara Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak ilan edildi. (Tursunov, 
1957:6). 20 Eylül 1924’te Buhara Cumhuriyeti ortadan kaldırıldı ve toprakları 
yeni Sovyet Cumhuriyetleri tarafından paylaşıldı. 

 
 

1 Osman Hocanın Buhara devlet başkanlığından alınması, bölgede Enver Paşa liderliğindeki 
mücahitler ile beraber Sovyet Hükümetine karşı savaşmayı başlatmasıydı. O Sovyetlere açık 
karşı çıkarak, Şark Buhara’da Enver Paşa yanında yer aldı. Bu arada Sovyetlerin talimatıyla 
başkent Buhara’da yönetim değişti. 
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Kadimciler (Basmacılar) Tarafından Kurulan Hükümetler 
Ceditçiler ortaya çıktığında Türk Dünyasındaki eski, geleneksel ya da mevcut 
durumu temsil etmek amacıyla kadimciler grubu ortaya çıktı. Aslında 
Kadimciler Emir ve Hanı destekleyenler ve ceditçi görüşe muhalif olanlar idi. 
Ceditçiler ile Kadimciler arasında fikir ayrıkları ve ideoloji çekişmeler sık sık 
meydana geliyordu. 1917 Şubat Devriminden sonra da Türkistan’da ceditçi 
aydınlar kuran Şura-i İslam partisine girmeyerek, kendileri kadimciler Ulema 
Cemiyetini kurmuşlardı. Ancak bu iki grup Türkistan Milli Muhtariyetini 
kurarken birleşerek, yönetime beraber katılmışlardı. 1918 Şubat ayında 
Sovyetler Türkistan Muhtariyeti ile bir anlaşma yaptığında, kadimci parti 
Ulema Cemiyetinden Hokand emniyet başkanı (korbaşı) Küçük Ergeş, askeri 
ve polisine dayanarak 19 Şubat 1918’de Başbakan Mustafa Çokay’ı 
hükümetini devirdi ve kendisini han ilan etti. (Alekeseenikov, 1931:65). 
Ancak Bolşevik ordusu Hokand’a girerek, talan etmişti, Küçük Ergeş de 23 
Şubatta Baçkır köyüne çekilerek, mücadeleyi devam etmişti. Bu durumda 
kadimciler Sovyetlere karşı başlatılan mücadelesi Ruslar tarafından 
“Basmacılar hareketi” olarak isimlendirildi. İstiklalciler kendilerine ise 
“Korbaşılar”, “Mücahitler” olarak tarihe girdi. 

Fergana Korbaşı liderlerinden biri Madaminbek, önceden Margalan şehir 
polis müdürüydü. Marglan çevresinde istiklal mücadelesini başlatıp, 
hareketlerini Oş, Calal-Abad, Andican’a kadar yaymıştı. Tam bu arada 
Kızıllara karşı Beyaz Ruslar da savaşmaktaydı. Fergana Beyaz Rus Köylü 
Ordusu Kumandanı M. Monstrov Madaminbek ile Kızıllara karşı birleşerek, 
birkaç şehir, garnizonu almıştı. Madaminbek ile Monstrov 12 Ekim 1919’da 
şimdiki Kırgızistan’a bağlı, Alay ilçesindeki Erkeştam kalesinde, “Geçici 
Fergana Özerk Hükümeti” ilan edildi.(Hayıt, 1997:80) Hükümet reisi 
olarak Madaminbek seçildi, hatta o kendisini han ilan etti. Hükümet ordu 
kumandanı M.Monstrov, Harp İşleri Komusyonu Monstrov adamı Beklin ve 
Fergana ileri gelenleri de önemli görevlerde yer aldılar. Ancak bazı Korbaşılar 
Beyazlarla birleşmeyi desteklemedi ve bu hükümete katılmadılar. 
Madaminbek Hükümeti tam bir Türk devleti yapmak için, modern ordu kurdu, 
dışarıdan destek sağlamak için ilgilendi. Ancak Monstrov Sovyetlerle silahlı 
çatışma sonrası 17 Ocak 1920’de esir düştü. Ardından 6 Mart 1920’de 
Madaminbek Sovyetlere mağlup olarak, Sovyet Hükümetini tanıdı ve onlarla 
antlaşmaya vardı. (Kydyraliyeva, 2015:174) Böylece Fergana Hükümeti 6 
ayca yaşadı. 

Müstakil Türkistan İslam Cumhuriyeti (1920-1922) 

Fergana Basmacı liderlerinden biri de Korbaşı Şer-Muhammed idi. O Sovyet 
edebiyatında Körşermat olarak kaldı. Bazen onu Şirmed de diyorlar. Onun 
faaliyet gösterdiği bölge Margalan şehrine yakın Gerbaba kasabasıydı. 
Basmacılar lideri Küçük Ergeş ölünce, yerine bir Korbaşılar lideri seçilen 
Katta Ergeş, Emirü-l Müslimin (Müsülmanların emiri, başkumandanı) seçildi 
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ve iki yardımcısı Madaminbek ve Körşermatı olmuştu. (Hayit, 1997, 126). 
Odan sonra Şirmed Bek 1918-1920 arası Fergana’nın çeşitli yerlerinde 
faaliyet yaptı ve bölge korbaşılarıyla görüşmelerde bulundu. Fergana Geçici 
Özerk Hükümetini kuran Basmacı liderlerinden Madaminbek’in şahadeti ile 
Şirmed Bek Fergana Korbaşılarına kendi liderliğini kabul ettirdi. Zaten 
Şirmed Bek, Madaminbek ve Monostrovun kurduğu Hükümeti pek hoş 
karşılamamıştı. O yüzden Fergana Özerk Hükümeti kuruluşundan iki ay 
geçmeden bir Milli Mücadele Harp Meclisini topladı ve mecliste Bolşeviklere 
karşı mücadelenin yeni planları ve gelecekte etkili bir hükümetin kurulması 
kararlaştırıldı. Şirmed yine Emir-i Leşker-i İslam, Emirü-l Müslüman, 
Başkomutan unvan aldı. Diğer korbaşılar da kendi bölgelerinin cephe 
kumandanı olarak kaldı. Bu mecliste alınan karar ile gelecekte Milli Bir 
Cumhuriyetin kurumak işleri ile ilgilenildi. Hem Mart 1920’da Madaminbek 
Hükümeti düşünce, 3 Mayıs 1920’da Gerbaba’da “Muvakkat Müstakil 
Türkistan Hükümeti” ilan etti. Bazı tarihçiler bunu Müstakil Türkistan İslam 
Cumhuriyeti olduğunu iddia ederler.(Racabov ve Zamanov, 2017:28) Bu 
cumhuriyet Fergana’nın her tarafına duyuruldu. Hükümet Reisliğine Şir 
Muhammed, Hükümet reis vekili ve Askeri İiler Müfettişi: Nur Muhammed ve 
başka bakanlıklar vardı. Ayrıca 12 kişilik “Müşavirler Heyeti” seçildi. 
Kasaba, şehir, mıntıkalarda Kadı, Emir ve Elikbaşılar tayin edildi. Korbaşılara 
milli ve askeri kiyafet kabul edildi. Modern ordu kurma çabaları, silah yapım 
işleri koyuldu. 

Bu Hükümet başka ülkelerle de bağlantıları da sürdürdü.1 (Bademci, 
2019:301-302). Sovyet yetkilileri ile de resmi ikili görüşmeleri yaptı. Ancak 
onlarla hiçbir münasebete gelemiyorlardı. 15 Nisan 1922’de Gerbaba’da 
Şirmed Bek Türkistan Milli Kurultayı adına Askeri ve İdarı Şura topladı ve 
geçici Anayasa da kabul edildi. Ancak Sovyetler 1922’de Fegana’ya askerleri 
yığarak, Basmacılarla mücadele etmek için Olan üstü komisyon kurmuştu. 
(Polyakov ve Çugunov, 1976:83). Haziran’da Kızıl Ordu Gerbaba’ya saldırdı. 
5 gün dayana bilen Türkistan İslam Cumhuriyeti askerleri, güçlü ordu 
karşısında dağıldı. Şirmed Bek de Andican-Oş-Özkend-Alay-Karategin 
istikameti ile Afganistan’a geçti. Böylece Şirmed Bekin cumhuriyeti ortadan 
kaldırıldı. 

 
 

1 Şirmed Bek liderliğindeki Müstakil Türkistan İslam Cumhuriyeti Afganistan, Kaşkar’daki 
İngiliz Konsolosu ile de ilişkileri kurdu. Şirmed Bek Hükümeti 1920-1922 yıllar arasında 
Türkistan’a gelen Osmanlı eski liderleri, nazırları Cemal Paşa, Enver Paşa, Halil Paşa ve Hacı 
Sami Bey ile de münasebetleri vardı. Aynı zamanda Buhara, Semerkahd, Hive korbaşıları ile 
de temaslarda bulundu. Çünkü Şirmed Bekin istihbarat ve posta teşkilatı güçlüydü. Türkistan’ı 
birleştirmek için kurulan Başkurdistan eski hükümet başkanı Zeki Velidi Toğan’ın önderliğinde 
kurulan Türkistan Milli Birliği ile de temas kurdu. Geniş bilgi için bkz: Bademci. A. 
Basmacılar, İstanbul. 2019, ss. 301-302 
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Anadolu’da Kurulan Türk Cumhuriyetler 

1917-1920. yıllar arasında Türk yurtları olan; Kırım, Kafkas, İdil-Ural, 
Türkistan, Buhara, Hive, Fergana ve Kazak Bozkırlarında yeni cumhuriyetler, 
muhtar hükümetler kurulurken, başka bir Türk yurdu olan, Anadolu’da da 
olaylar çok hızlı değişiyordu. Diğerlerinde olduğu gibi bu topraklarda da 
Türkler bağımsızlığı için mücadeleleri sürdürüyorlardı. Bu arada Birinci 
Dünya Savaşı sona ermiş ve Osmanlı Devleti mağlup çıkmıştı. 

1918’de Kafkas İslam Ordusu Kuzey-Doğu Anadolu, Güney Kafkasya’da 
başarıları göstermiştir. Ancak 30 Ekim 1918 tarihindeki Mondros Mütarekesi 
ile Osmanlı Devleti 1914’teki sınırlarına çekilmiştir. Bu durumda Kars, 
Batum, Ardahan, İğdir, Nahçivan bölgeleri Ermeni, Gürcü, İngiliz, Rusların 
zulmünde kalacaktı. Kendilerini korumak amacıyla 29 Ekim 1918’de Ahıska 
Hükümet-i Muvakkatası, 3 Kasım’da Aras Türk Hükümeti, 5 Kasım’da Kars 
İslâm Şurası, daha sonra 30 Kasım’da “Kars Millî Şura Hükümeti” 
kurulmuştur. 30 Kasım 1919’da kurulan Batum’dan Nahçivan’a kadar olan 
bölgeyi kapsayan Ulusal Konsey Hükümeti içine bu hükümetler de girmişti. 

Aras Türk Cumhuriyeti başkanı Emir Bey Ekberzade idi. O Kars İslam 
Cumhuriyeti, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ile de ilişkilerde bulunmuştur. 
Osmanlı Devleti ile ilişkileri kuruyor, silah teminatı alıyor. (Kahramanov, 
2014:35) Ancak İngiliz destekli Ermeni birlikleri 1919 yılının Mart ayında 
Aras Türk Cumhuriyetini yıktılar. 

Kars Milli Şura Hükümeti ise 17-18 Ocak 1919 tarihlerinde Esat Oktay Bey 
başkanlığında Kars’ta toplanan kongrede hükümet adını, Cenûb-i Garbî 
Kafkas Hükûmet-i Muvakkata-i Milliyesi (Kars İslam Cumhuriyeti) olarak 
değiştirilmiştir. Başkanlığına Cihangirzade İbrahim Bey tekrar seçilmiştir. Ay 
yıldızlı bayrağı kabul eden cumhuriyetin 131 milletvekili, 12 Bakanlar Kurulu 
vardı. Ancak bölgede bulunan İngilizler, Nisan ayında Kars Cumhuriyetini 
işgal ederek sonunu verdi. Liderleri de tutklanıp, sürgüne gönderildi. 
(Bayraktaroğlu, 2017:53) 

Bu arada Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkan Osmanlı Devleti İtilaf 
Devleltleri tarafından işgal edilmeye başlamıştı. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 
çıkan Mustafa Kemal Paşa Anadolu’da birkaç kere milli kongreleri düzenledi. 
Kongrelerde alınan kararla ve verilen Milli İstiklal Mücadele sırasında 23 
Nisan 1920’da Ankara’da “Türkiye Büyük Millet Meclisi “açıldı ve “Türk 
Hükümeti” kurulmuş oldu. Bu hükümet 1921’de Anayasasını kabul etti ve 
askeri, siyasi başarıları tamamladıktan sonra 29 Ekim 1923’te Türkiye 
Cumhuriyeti ilan edildi. 
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Doğu’da Kurulan Türk Cumhuriyetleri 
XX. yüzyılın birinci yarısında Türk Dünyasının batısında, ortasında ve 
kuzeyinde siyasi gelişmeler meydana gelirken, doğuda da Türkler 
bağımsızlıkları için mücadele veriyordu. Onların birisi de 1921-1944 yıllar 
arasında varlığını sürdürebilen bağımsız “Tuva Cumhuriyetidir”. 
Sibirya Türk topraklarından sadece Tuva bölgesi Çarlık Rusya elinde değildi. 
Çünkü Tuva Çin-Mançur hâkimiyetindeydi. 1911’deki Çin’deki devrim 
sonrası Moğol ve Tuva’da istiklal hareketi başlamıştı. Çin hükümetinden 
korkan Tuva önderleri Rusya’dan yardım istediler. (Gömeç, 2017:57). Rusya 
ile görüşme sırasında 1914 tarihinde Rusya himayesindeki Tuva toprakları 
Uranhay bölgesi olarak ilan edildi. 1917 Ekim Devriminden sonra 
Bolşevikler, Beyazlar, Çinliler ve Moğollar, Tuva toprakları üzerinde 
hâkimiyet mücadelesini başlatmışlar. Bolşevikler kendilerine çekmek için 
Bağımsız Tuva Cumhuriyetinin kurulacağını vaat etmişler. 18 Haziran 1918 
tarihinde Bolşevikler ile Tuva arasında dostluk anlaşma imzalanmıştır. 18 
Temmuz’da ise 1918’de toplanan Tuva Kurultayı Tuva’nın bağımsızlığını 
ilan etmiştir. 13-16 Ağustos 1921’de Birinci Tuva Koşunları Temsilciler 
Huralı toplanmıştır. 14 Ağustos’ta Hural, “Tannu Tuva Halk 
Cumhuriyetini” ilan etmiştir. (Şimşir, 2018:275). Tuva Halk Devrimci 
Partisi kuruldu. Hükümet Reisi olarak Monguş Buyan-Badırgı seçildi. İlk 
olarak kendileri Tannu Tuva Ulus olarak adlandırmışlardı. 

1923’te Tuva’dan Kızıl Ordu çıkartıldı. 24 Temmuz 1924 tarihinde Tuva, 
Moğolistan ve Sovyetler Birliği arasında yapılan görüşmelerde Tuva’nın 
bağımsız bir ülke olduğu daha netleşti. 1925’te ise Moğolistan Tuva 
bağımsızlığını tanıdı. Ancak Tuva içine giren komünistler her zaman 
Sovyetler menfaati için çalıştılar.1 1940’lara geldiğinde Türk Dünyasında 
sadece Türkiye ve Tuva Cumhuriyetleri bağımsız idi. İkinci Dünya Savaşı 
başladığında Tuva Cumhuriyeti Sovyetler tarafında olduğunu açıklayarak, 
Almanya’ya karşı savaş ilan etti. (Şahin, 2016: 65-66). Tuva’nın bir tampon 
devlet olarak varlığı Sovyetleri de rahatsız ediyordu. 17 Ağustos 1944’te 
alınan Tuva Küçük Hural (Meclis) kararı ile Tuva Cumhuriyeti kendi isteğiyle 
Sovyetler Birliğine dâhil oldu. (Otroşenko, 2017:41) 
Türk Dünyasının doğusunda kurulan başka cumhuriyetler ise Doğu 
Türkistan’da 1930-40’larda kurulan devletlerdi. 1930’lara kadar harekete 
geçmeyen Doğu Türkistanlılar, ancak, Çin’deki karşılıklardan faydalanarak, 
1933 Ocak ayında Çinlileri bölgeden attılar. Bütün şehirleri tek tek kurtaran 
Doğu Türkistanlılar 12 Kasım 1933’te merkez Kaşkar olmak üzere “Şarkı 

 
1 Tuva’ya giren komünistler, Sovyet etkisini bu ülkede iyice arttırdı. Ayrıca 1929’dan itibaren 
Sovyetlerin etkisi açık görüldü. Kuular Donduk adlı Tuvalı şahıs, Tuva Cumhuriyet 
başkanlıklarında uzun müddet çalıştı. Önceki devlet başkanı Monguş Buyan-Badırgı ve Kuular 
Donduk 1932’lerde Stalinciler tarafından tutuklanarak, öldürüldü. 
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Türkistan İslam Cumhuriyetini” ilan ediyorlar. (Amac, 1981:11).Devlet 
başkanı: Hoca Niyaz Hacı, Başbakan Sabit Damolla, Genel Kurmay başkanı: 
Mahmut Muhti, Başkomutan Mehmet emin Buğra seçildi. Cumhuriyet 
ilanından sonra Avrupa, Türkiye, Hindistan, Afganistan, İngiltere, Sovyetler 
Birliği’ne telgraf çekilmiştir. 2 Mart 1934’te Cumhuriyet Sovyetler Birliği ile 
bir antlaşma imzalamıştır. Ancak bu antlaşmayı Hükümet tanımayınca, 
Sovyetler bunu bahane ederek 3 aylık cumhuriyeti yıkmıştır. Doğu Türkistan 
bundan sonra 10 sene Sovyet Rusya ve Çin etkisinde kalıyor. 

Doğu Türkistanlılar 1944’te İli bölgesinde ayaklandılar. Ruslar da Doğu 
Türkistanlılara yardım etmiştir. Bunun neticesinde merkezi Kulca olmak 
üzere Tarbagatay ve Altay vilayetlerinden oluşan “Doğu Türkistan 
Cumhuriyeti” kurulmuştur. Cumhurbaşkanı Ali Han Töre oldu. Osman Batur 
ise İli Milli Ordusunu kurdu. (Adıbelli, 2016:232). Batı Türkistan’daki aynı 
hareketten korkan Sovyetler 1945’te bu yeni cumhuriyetin Çinlilerle 
anlaşmasını istemiştir. 1946’da ise Çin ile Doğu Türkistan Hükümeti arasında 
anlaşma yapılarak yeni hükümet kurulmuştur. Bu hükümete 15’i Doğu 
Türkistanlı 10’da Çinli insanlardan oluşacaktır. 1947’de ise Mesut Sabri genel 
vali, İsa Yusuf Alptekin genel sekreter, Canım Han Hacı Maliye Bakanı 
olmuştur. 1949’da ise Komünist Çinler Doğu Türkistan’ı işgal ederek, 
hükümeti ortadan kaldırmışlar. Burhan Şahidi Doğu Türkistan’ı hiçbir 
karşılık göstermeden komünistlere teslim etti. (Alptekin, 1973:213). 

Güney Azerbaycan Hükümeti (1945-46) 

İkinci Dünya Savaşında İran şahının gizlice Alman tarafını tutması, Sovyetler 
ve İngiltere de İran’daki Türk ve Kürtleri faydalandı. Sovyetler Azerbaycan 
sınırı olan İran Azerbaycan’ındaki Türkleri bağımsızlık hareketinde 
desteklediler. Güney Azerbaycan Demokrat Partisi kuruldu. Onun lideri olan 
Seyid Cafer Pişaveri İran şahı tarafından baskı altındaydı ve 10 sene hapiste 
yatmıştı. Azerbaycan bölgesindeki teşkilatlanma ve hareketlerden rahatsız 
olan Tehran Tebriz’e ordu gönderdi. Ancak bölgede Sovyetlerin 
mevcudiyetliğinden İran ordusu geri döndü. Bu olaylar sonucunda Ekim 
1945’te Pişaveri Azerbaycan Özerk Hükümetini ilan etti. Ancak Sovyetlerin 
İran ile antlaşması neticesinde, Azerbaycan’ı desteklemekten vazgeçti. 
1946’da ise Tebriz Şah askerleri tarafından alındı ve hükümet kaldırıldı. 
Pişaveri de Sovyetlere sığındı. (Erol, Gürseler, Seyyidi, 2016:380) 

Sovyet Sosyalist Türk Cumhuriyetleri 

Türkistan Muhtariyeti yıkıldıktan sonra Bolşevikler Türkistanlılara özerklik 
tanımış gibi, Rusya’ya bağlı “Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetini” 1 Mayıs 1918’de kurdular. Bu cumhuriyet sınırları önceki 
Çarlık Rusya’nın Türkistan Genel-Valiliği sınırları aynı idi. Demek bu 
cumhuriyet içinde Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Tacikler, Türkmenler, 
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Karakalpaklar da vardı. 1919’da ise Başkurdistan Hükümeti Sovyet Hükümeti 
ile anlaşarak, “Başkurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” olarak 
kurulduğunu ilan etti. İdil-Ural Muhtarlığı yıkıldıktan sonra Tatar aydınları 
Sovyet liderleri ile Tatar-Başkurt adında birleşik Cumhuriyeti kurmayı 
önerdiler. Ancak bu Lenin tarafından kabul edilmedi ve Başkurtların 
kendilerince Sovyet cumhuriyeti kurmasıyla, Tatarlar da 27 Mayıs 1920’de 
Kazan’da “Tatar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetini” kurduğunu 
açıkladılar. 1917 sonunda kurulan Milli Alaş-Orda Hükümeti 1920 Baharında 
tamamen ortadan kaldırılarak, yerine “Kırgızistan (Kazakistan) Özerk Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti” kurulmuştu. (Alibek, 2009:189) 1921’de Bolşevikler 
“Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetini” kurdu. Bu Özerk Sovyet 
Cumhuriyetleri hepsi Sovyet Rusya’ya bağlı idi. Elbette bu cumhuriyet 
teşkilcileri de Sovyetleri kabul etmiş Türk aydınları, ceditçileri de aktif yer 
aldılar. 1924’te Türkistan Özerk Sovyet Cumhuriyeti, Buhara Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti ve Harezm Halk Sovyet Cumhuriyeti kaldırılıp, yerine 
“Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti”, “Türkmen Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti” ve bir tane özerk cumhuriyet “Tacik Özerk Sovyet 
Cumhuriyeti” ve iki tane özerk eyalet: “Karakalpak Özerk Eyaleti”, “Kara- 
Kırgız Özerk Eyaleti” kuruldu. (Razak Uulu, 2018:289). Türkistan ÖSSC 
kuzey kısımları ise Kırgızistan (Kazakistan) ÖSSC’ne verildi. 1925’te Kırgız 
ÖSSC, Kazak ÖSSC olarak ismini değiştirdi. Kara-Kırgız Özerk Eyaleti de, 
Kırgız Özerk Eyaleti oldu. 1926’da ise Kırgızlar da Özerk Sovyet 
Cumhuriyetine yetiştiler. 1936’da ise Kazak ÖSSC ve Kırgız ÖSSC’leri de 
Rusya, Ukrayna, Türkmenistan, Özbekistan ile eşit statü olan “Kırgız Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti” ve “Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” 
olarak, özerklikten yükseldiler. Ancak Kara-Kalpak Özerk Sovyet 
Cumhuriyeti olarak Özbek SSC’ne verildi. Sovyet Rusya 1918’de bağımsız 
cumhuriyet kuran Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ı 1920’de işgal 
ederek, cumhuriyetleri ortadan kaldırmıştı ve 1921’de 3 ülkeyi birleştirerek 
Transkafkasya Sovyet Sosyalist Federatif Cumhuriyetini kurmuştu. 1936’da 
ise tekrar 3 ülkeyi tekrar bölerek, “Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” 
olarak kuruldu. 

1922’de “Yakut Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” kuruldu. 1920’de 
“Çuvaş Özerk Eyaleti”, 1925’te “Çuvaş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” 
olarak statü değiştirildi. 1922’de Altay’da “Oyrot Özerk Eyaleti”, 1930’da 
“Hakas Özerk Eyaleti”, 1926’da “Karaçay Özek Eyaleti” olarak kuruldu. 
1922’de “Kabardin-Balkar Özerk Eyaleti”, 1936’da Özerk Sovyet 
Cumhuriyetine dönüştürüldü. Burada belirtmek isteyen husus Sovyetlerin 
içinde sadece Kırgızlar eyaletten cumhuriyete kadar yükselebilmişlerdir. 
Mesela Tatar, Başkurt, Yakutlar kurulduğunda Özerk Cumhuriyet aldılar ve 
Sovyetler dağılmasına kadar değişmedi. Hakas, Altay, Çuvaş, Karakalpaklar 
özerk eyaletten ancak Özerk Cumhuriyete kadar yükselebilmişler.  
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Özbek, Türkmen, Azerbaycan ise kurulduğunda “Sovyet Cumhuriyeti” statü 
almışlar. Kazakistan ise önce Özerk Cumhuriyet sonra da Sovyet 
Cumhuriyetini kazanmıştır. 

Sonuç 

XX. yüzyıl başı tüm Türk Dünyası için hareketlenme, ilerleme ve dünyadaki 
gündemden geri kalmadan takip edilen dönem olmuştur. 1917-18’lerde 
kurulan cumhuriyet ve özerk hükümetler, gelecekteki Sovyet içinde kurulacak 
cumhuriyet, özerk cumhuriyet ve eyaletlerin temelini atmıştır. Ceditçiler 
tarafından kurulan cumhuriyetlerin, Başkurdistan hariç hiç birisinde bir etnik 
isimde devlet kurmamışlar. İdil-Ural, Türkistan, Alaş-Orda, Kırım, 
Azerbaycan gibi coğrafi isimden cumhuriyet ve hükümetleri oluşuyordu. 
Hatta 1920’de kurulan Buhara ve Harzem Cumhuriyetleri de coğrafi bir 
isimdi. Tuva Cumhuriyeti de eski Tuba bölge isminden geliyordu. Bu Türk- 
Müslüman aydınlarının kurduğu cumhuriyetler hemen arkasından kurulan 
Türkî Sovyet Cumhuriyetleri ise coğrafi isimden değil etnik isimden alınmıştı. 
Tabi bu Sovyetlerin böl ve yönet politikasının neticesi idi. İdil-Ural yerine 
Tataristan, Başkurdistan, Türkistan, Buhara ve Harzem cumhuriyetler 
üzerine, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve 
Karakalpakistan gibi etnik isimden oluşan cumhuriyetler kuruldu. Alaş-Orda 
yerine de Kazakistan kuruldu. Coğrafi isim ile adını alan Kırım Özerk Sovyet 
Cumhuriyeti ve Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti olmuştu. 

Türk ceditçi aydınlar tarafından kurulan cumhuriyetler, Sovyetler tarafından 
yıkıldığında M. Çokay, Z.V. Togan, M. Resulzade, M. Arsal, A. İshaki, A. 
İnan, Osman Hoca v.s. liderler Sovyetleri terk etti. Onların bazıları Avrupa, 
bazıları Türkiye’ye yerleşerek, kendi ülkelerinin bağımsızlığı için dışarıdan 
mücadele verdiler. Aynı zamanda bilime de büyük katkılarda bulundu.1 

Ülkelerini terk etmeyen bazı ceditçi aydınlar Bolşeviklerle anlaşarak, Türk 
Sovyet Cumhuriyetlerini kurma yoluna gittiler ve kurulan cumhuriyet, 
eyaletler başına da onlar geldi. Kazakistan’da Alihan Bökeyhanov, Ahmet 
Baytursunov, Muhammedcan Tınışbayev., Azerbaycanda N. Narimanov, İdil- 
Ural’da Sultan Galiyev, Özbekistan’da F. Hocayev, Behbudi, M. Karı, Fıtrat., 
Kırgızistan’da İşenaalı Arabayev, Kasım Tınıstanov, Cusup Abdrahmanov, 
A. Sıdıkov gibi ceditçi aydınlardır. Bu şahıslar ülkeleri Sovyet etkisinde 
olmasına rağmen kendi ülkelerinin iktisadi, sosyal, eğitim, bilim, ulaşım 
alanlarındaki gelişmede büyük katkıda bulundular. Onların Sovyet öncesi ve 

 

1 Sovyetlerle düşmanlaşan Rusyalı Türk Aydınlar, Türkiye ve Avrupa’da: Yaş Türkistan, Milli 
Türkistan, Yeni Türkistan, Yeni Kafkasya, Türkistan Sesi gibi dergi çıkarttılar. Türkiye 
üniversitelerinde çalışarak: Türkoloji, Türk lehçeleri, tarih, hukuk, edebiyat, coğrafya ve başka 
sosyal ve beşeri bilimlerin gelişmesinde katkılarda bulundu. Onların ele aldığı eserleri 
günümüzde de önemi değerlidir. 



127 | 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih  
 

 

sonrası ele aldığı eserleri cumhuriyetlerin kalkınmasına, gençle motive 
almasına kaynak oldu. Ne yazık ki bu aydınların hepsi 1930-40. yıllar arasında 
Stalin tarafından katil edildi. 1991’de Orta Asya ve Kafkasya’da Türkî 
cumhuriyetlerin bağımsızlığı, XX. yüzyıl başındaki kurulan Milli ve Sovyet 
Türkî cumhuriyetlere dayanır. Eğer o dönemde Türk aydınları cumhuriyet 
kurma girişiminde bulunmasalardı, 1991’de de Kazakistan, Özbekistan, 
Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Tataristan, Başkurdistan 
Cumhuriyetleri de olmayacaktı. 

Sonuç olarak XX. yüzyıl başı Türk Dünyasında bir uyanış, kalkınma dönemi 
olmuştur. 1913’te Balkan’da başlayan cumhuriyet kurma harekâtı, Türkistan, 
İdil-Ural, Kırım, Kafkasya, Anadolu, Güney Sibirya, Doğu Türkistan ve 
Güney Azerbaycan’a kadar uzamıştır. 
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Gürcistan'da İlk Türk Kadın Siyasetçi Parihanım 
Sofiyeva 

Emin Yadigarov* 

Özet 

1918 yılında Tiflis’e çok yakın olan Karaçala köyünde Türk asıllı kadın 
siyasetçi Parihanım Sofiyeva hiçbir parti üyesi olmadan, bağımsız aday olarak 
rakiplerine karşı seçimde zafer kazanarak, Gürcistan’ın yerel meclisine 
temsilci seçilmeyi başarmıştır. Tiflis’e yarım saatlik mesafede yerleşen 
Karaçala köyünde esas etnik Türkler yaşamaktadır. Köyün esas gelir kaynağı 
ziraattır. Kadınlar işgücüne daha çok katkı sağlamaktadırlar. 

Parihanım Sofiyeva’nın doğum tarih 1884 tahmin ediliyor. Tiflis kazasına 
bağlı olan Karaçala köyünde 11 çocuklu ailede doğmuş. 1918 yılında henüz 
34 yaşındayken Tiflis kaza seçimlerinden Karaçaladan adaylığını ileri sürerek 
Gürcistan’ın yerel yönetim meclisine milletvekili seçilmiştir1918 yılında 
dünyada demokratik ülke sayısı oldukça sınırlıydı. Dünyada ilk kez kadına 
seçme seçilme hakkını 1894 yılında Yeni Zelanda tanımış, dünyada ilk kadın 
milletvekili 1907 yılında Finlandiya’da seçilmiştir. Türk dünyasında kadına 
ilk seçme seçilme hakkını tanıyan ülke Azerbaycan olmuş. Azerbaycan’da 
gerçekleştirilen 1918 seçimlerinde hiçbir kadın seçilme başarısı 
gösterememiştir. Güney Kafkasya’da ilk kez Gürcistan’da dünyada ilk Türk 
asıllı siyasetçi kadın Parihanım milletvekili olacaktır 

Anahtar Kelimeler: Parihanım, Gürcistan, Yerel Yöntemler, İlk Türk Kadın 
Milletvekili 

 
 

Giriş 

XIX. asrın ortalarına doğru Çarlık Rusya’sı çalkantılı bir süreç 
geçirmekteydi. Kırım Savaşından yenik çıkan Rusya’da toplumun aktif ve 
eğitimli kesimlerinde memnuniyetsizlik artmaya başlamıştı. Yenilik 
yapılmadığı takdirde bir felaketin geleceği belli oluyordu. Çarlığın reforma 
ihtiyacı vardı, aksi takdirde yıkılmaya mahkûmdu. Bir kere 
memnuniyetsizlik alevlendiği zaman onun ateşini söndürmek oldukça zordu. 

 
 

* Selçuk Üniversitesi eminyadigarov@gmail.com Doktora Öğrencisi 
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Dönemin tarihsel sürecinin psikolojik boyutta değerlendirdiğimizde öfke, 
korku, orduya olan güvensizlik, toprak sahiplerine beslenen nefret devrimci 
düşüncelerin besin kaynağıydı. Açık şekilde olmasa da Çarlık karşıtı 
propaganda broşürleri geniş kitlelere ulaştırılıyordu. Hükümet için tehlike 
yaklaşmaktaydı, alt sınıfı bilinçleniyordu. Rusya için yeni bir umut 
doğuyordu. Bu umudun adı sosyalizmdi çünkü sosyalizm bütün sınıfları eşit 
olarak bir çatı altında toplayan ideolojiydi. 

Çarlık Rusya’sında yoğun bir şekilde protestolar devam ederken, toplumun 
işçi sınıf olan kesimi, demokratik kesimle, yeni ortaya çıkan burjuva 
çevreleri ve öğrenciler arasında tek vücut olarak itiraz dalgası 
oluşturmuşlardı. Bu dalga, ağını genişleterek kurbanına doğru yaklaşıyordu. 
Çarlık, yapması gereken sanayi ve toprak reformlarında başarısız olmuştu. 
Bunun getirdiği rahatsızlık çarlık içinde yaşayan çeşitli tebaaların isyanına 
sebep oluyordu. Değişen toplumsal yapı buhranlar yaratmaya devam ediyor 
ve devletin dayandığı egemenliğin temellerini sarsıyordu. 

1917’deki Ekim devrimi Güney Kafkasya’da yeni bir yapılandırmayı 
doğurmuştur. Çarlık Rusya’dan ayrılan Gürcistan, 9 Nisan 1918’de 
Azerbaycan ve Ermenistan’ın içinde bulunduğu Transkafkasya Demokratik 
Federal Cumhuriyeti birliğinin bir üyesi olmuş, ancak çeşitli nedenlerden 
dolayı bu ittifaktan ayrılmıştır. Gürcistan, 26 Mayıs 1918’de cumhuriyet ilan 
etmişti ve aynı tarihte Gürcistan Ulusal Konseyi anonim olarak Gürcistan 
Bağımsızlık Yasasını kabul etmiştir. 

Yeni yasayla birlikte, yeni seçim üslüne gidilecekti. Artık vatandaşlar 
merkezden atanacak valileri değil, demokratik yollarla seçimlere gidip, oy 
kullanarak onlara hizmet edecek adaylar belirlemek için hak sahibi 
olacaklardı.Bu katılım nasıl oluyordu, merkezi bürokrasinin tutumu neydi, 
kimler nasıl temsilci seçiliyordu? Bu gelişmeler geçici hükümetin genel 
yönetim içerisinde yerel yönetim mekanizmasının demokratik gelişimine ne 
kadar etkili olmuştur buna çalışmamızın ilerleyen safhalarında değineceğiz. 
Bu katılım sayesinde dünyada ilk kez Türk kadın milletvekili Parihanım 
Sofiyeva’nın seçim yoluyla milletvekili olma başarasına şahidi olacaktır. 

1918 yılında Tiflis’e çok yakın olan Karaçala köyünde Türk asıllı kadın 
siyasetçi Parihanım Sofiyeva hiçbir parti üyesi olmadan, bağımsız aday 
olarak rakiplerine karşı seçimde zafer kazanarak, Gürcistan’ın yerel 
meclisine temsilci seçilmeyi başarmıştır. Tiflis’e yarım saatlik mesafede 
yerleşen Karaçala köyünde esas etnik Türkler yaşamaktadır. Köyün esas 
gelir kaynağı ziraattır. Kadınlar işgücüne daha çok katkı sağlamaktadırlar. 
Parihanım Sofiyeva’nın doğum tarih 1884 tahmin ediliyor. Tiflis kazasına 
bağlı olan Karaçala köyünde 11 çocuklu ailede doğmuş. 1918 yılında henüz 
34 yaşındayken Tiflis kaza seçimlerinden Karaçaladan adaylığını ileri 
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sürerek Gürcistan’ın yerel yönetim meclisine milletvekili seçilmiştir 

1918 yılında dünyada demokratik ülke sayısı oldukça sınırlıydı. Dünyada ilk 
kez kadına seçme seçilme hakkını 1894 yılında Yeni Zelanda tanımış, 
dünyada ilk kadın milletvekili 1907 yılında Finlandiya’da seçilmiştir. Türk 
dünyasında kadına ilk seçme seçilme hakkını tanıyan ülke Azerbaycan 
olmuş. Azerbaycan’da gerçekleştirilen 1918 seçimlerinde hiçbir kadın 
seçilme başarısı gösterememiştir. Güney Kafkasya’da ilk kez Gürcistan’da 
dünyada ilk Türk asıllı siyasetçi kadın Parihanım milletvekili olacaktır. 

Parihanım seçilme başarasını gösterdikten sonra sürekli köyüne uğrar, 
ahalinin sorunlarıyla yakından ilgilenir, onların problemlerini ilgili 
makamlara ulaştırırdı. Parihanım dönemim şartlarını dikkate alırsak az 
insanın konuştuğu üç dile Gürcüce, Rusça, Türkçeye iyi bir şekilde hâkimdi. 
Köyü için oldukça mühim işlere imza atmıştır. Civar köylerden bile 
Parihanım’ın yanına gelip ondan yardım isterlerdi. Kısa sürelik 
milletvekilliği döneminde köyünün önemli bir figürüne çevrilmiş. Cesur 
tutumundan dolayı köyde ona ‘kişi Peri’ lakabını takmışlardı. 

İlginçtir ki Parihanım’ın seçimlerdeki başarısı köyü tarafından çok az 
bilinmekteydi. Muhtemeldir ki 1921 yılında Sovyetler bölgeye girdikten 
sonra o dönemde ait olan önemli belgeleri rafa kaldırmıştır. Kızıl ordunun 
Güney Kafkasya içlerine ilerlemesi özellikle geçici hükümeti hem dış hem de 
iç ilişkilerde oldukça zora sokuyordu. Gürcistan hükümeti mevzuatta 
dönemin şartlarına göre çok demokratik olan anayasayı pratikte uygulamaya 
geçirme fırsatını yakalayamadı. 

Çünkü Sovyetler zengin aileden gelen toprak sahiplerinin bütün mülklerine 
el koyuş, birçok zengin sülaleden gelenleri sürgüne göndermiştir. Parihanım 
Sofiye’va han sülalesinden olduğu için onun ailesine ait olan belgeler rafa 
kaldırılmıştır. Onun 6 kardeşi Sovyet döneminde sürgün edilerek 
öldürülmüştür. Kardeşlerinin faciası ölümünden sonra Parihanım Sofiyeva 
kendi hayatı hakkında hiç kimseye bir şey anlatmamıştır. Parihanım 
Sofiyeva hiç evlenmemiştir. Sovyetler Birliği döneminde öldürülen 
kardeşlerinin çocuklarına bizzat kendisi analık etmiştir. Köyünden 3 tane 
çocuğu bizzat kendi hesabına Tiflis’e okumaya göndermiştir. 

1950 yıllarının başında himayesinde bulunan yeğeninin hapsine 
dayanamayıp kalp krizinden vefat etmiştir. Parihanım Sofiyeva’nın mezarı 
bu gün doğduğu Karaçala köyünde bulunmaktadır. 6 Haziran 2018 yılında 
Gürcistan Hükümeti Parihanım Sofiyeva’nın bakımsız mezarını tekrardan 
onarmıştır. 

1991 yılında Sovyetler dağıldıktan sonra köyün 29 yıllık tarihinde hiçbir 
kadın milletvekili seçilme başarasını gösterememiştir. Yerel yönetim 
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seçimleri Gürcistan için yenide olsa da 2 yıllık genç bir Cumhuriyet’te Türk 
kadın siyasetçi seçilme başarısı gösterirken, 28 yıllık bir cumhuriyet 
tarihinde böyle bir olay söz konusu olmamıştır. 
Çarlık yıkıldıktan sonra geçici hükümetin yaptığı reformlar günümüz 
reformlarından farkı neydi? Kurumlaşan ve devamlılığı zorunlu olan bu gibi 
yapılandırmalara halktan temsilci olarak katılacak üyelerini saptaması nasıl 
gerçekleşiyordu? 70 yıllık Sovyet dönemindeki demokratik seçim 
geleneğinin ve usulünün ortadan kaldırılması ve daha sonra doğacak olan 
Güney Kafkasya’daki yeni cumhuriyetler ve halklar için demokrasiyle ilk kez 
yüz yüze gelmek nasıl etkileyecektir? Kadın siyasetçi açsından pasif kalan 
Karaçala köyü Parihanım gibi yeni bir tarih yaza bilecek mi? 

Okuyucularımız çalışmaların ileri safhalarında Parihanım Sofiyeva’nn 
başarısını iyi kavramak için, yerel yönetim seçimlerimin ana hatlarını 
değerlendirme fırsatı bulacaktır. Seçimlerin şeffaflığı, kadınların aktif 
katılımı, adaylığı, azınlıkların iştirakı, yerel meclise seçilmeleri, dönemin 
demokratik atmosferini gözden geçirecektir. Gürcistan’da ilk dönemde 
Gürcistan’da ilk kez gerçekleşen yerel yönetim seçimlerinde Tiflis belediye 
ve kaza seçimlerinde Türk azınlıkların siyasi iştikakını gözden geçirip. Bu 
kaza seçimlerinde dünyada ilk Türk kadın siyasetçi Parihanımın hayatını, 
içtimai siyasi faaliyetlerini, yaptığı çalışmalar gözden geçirilecektir. 

Yerel Yönetim Tarihi 

Yerel Yönetim; hukuki ve sosyal-idari bir kurum olarak geç Ortaçağlar 
Avrupası’nın ürünüdür. Öz mali kaynaklarını kendi organlarının kararları 
doğrultusunda kullanan özerk bir mali idari yapı ve bu yapının tüzel kişilik 
kazanması yoluyla şehirlerin özgürleşmesi; hakikatte 12. yüzyıl 
Avrupa’sında başlayan ve bugüne kadar uzanan tarihsel olgudur. Yerel 
yönetim geniş bir alanda toplumun bütün kurumlarını kapsayacak şekilde 
üzerinde kontrol fonksiyonunu yürüten bir merkezi idarenin varlığı söz 
konusudur; yani tarihin akışı içerisinde bir bölgenin veya şehrin mali-idari 
alanda özerklik elde edip bunu güçlendirmesiyle yerel yönetim denen hukuki 
varlık ortaya çıkmıştır. (Ortaylı, 2018) 

 
Bu kendi kendini yönetme sisteminin devamlılığı, kuşkusuz Avrupa’nın 
demokratik yönetim sisteminin varlığını sağlayan en büyük etmenlerden biri 
olmuştur. Bu özerkliğe hiç kuşkusuz sosyo-ekonomik evrim sonucu 
ulaşılmıştır. Yerel yönetim; demokratik yaşam, siyasal iştirak ve yurttaşlık 
bilincini yerleştiren bir süreçtir. Güçlü bir yerel yönetim için, sağlam bir 
demokratik terbiyenin yerleşmesi zaruridir. 

 
Gürcistan'ın yerel yönetim sistemine geçiş Rusya'da 1917’de başlayan 
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olayların takip edildiği süreçte ivme kazandı bu durum 1921 yılında 
Sovyetlerin Gürcistan’ı işgaline kadar devam etmiştir. 1918’de 
gerçekleştirilen sol partilerin ağırlık teşkil ettiydi seçimlerde Kurucu meclis 
Sosyal Demokrat Parti'si 130 sandalyenin 109'unu alarak oy çokluğu ile 
geçici hükümetin kurucu meclis başkanlığı rolünü üstlenmiştir. Geçici 
hükümetin başkanı Nikolay Çkeidze, başbakanı ise Noe Jordanya ilan 
edilerek bakanlar kurulu ve kabinesi oluşturuldu. (GMTA 1863, 907). 
Kurucu meclis iki yıllık yönetim süresi boyunca vatandaşlık hakkı, 
azınlıklar, savunma, ziraat, bütçe yapılandırılması, yargı, dış ilişkiler, eğitim 
ve yerel yönetim olmak üzere birçok yasanın kabulüne öncülük etmiştir. 
Yerel yönetimlerde seçimler 28 Mayıs 1918’de başlayan seçim bölgelerinde 
orantılı bir şekilde 1920’de tamamlandı. 
26 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Gürcistan Demokratik 
Cumhuriyeti kısa süren varlığında ulusal devlet inşası sürecine önem vermiş 
ve birçok önemli reform hareketleri gerçekleştirmiştir. Bu reform hareketleri 
çerçevesinde özellikle demokratik kurum ve kuruluşlar oluşturulmuş, 
yüksek yargıda reformlar yapılmış ve yerel yönetim şeklinde çeşitli 
değişikliklere gidilmiştir. Bu reformların başlıca amacı demokratik değerler 
oluşturup, eşit ve doğrudan oylama sürecine gidilerek eşit şekilde, temel 
haklar temelli bütün ülke çapında yapılacak seçimler sonucunda belirlenecek 
olan yerel yönetim şekli "EROBA” oluşturmaktı. Dönemin Ertoba gazetesi 
bu olayı şöyle yansıtıyordu: 

(Eroba,1918) “Ulusal seçimler sonucu oluşturulan Eroba, demokrasinin 
temel yapı taşı, parlamento bu yapının tacıdır.” 

Eroba 

Bir asır önce, kurulan Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti önemli zorluklarla 
karşılaşmıştı. İlerlemek için demokratik ilkeleri benimseyerek şeffaf bir seçim 
sürecine girmek Çarlık Rusya’sında işlevsiz hale gelmiş olan kurumlara karşı 
benimsenmiş bir tavırdı. Rusya imparatorluğunun bir parçası olan Gürcistan 
merkezi olarak İmparatorluk ve onun atadığı valiler tarafından idare 
olunuyordu. İmparatorluk döneminde kendi kendini yöneten şehirler mevcut 
değildi. 19 yüzyılın sonlarına doğru İmparatorluk Tiflis’e, Kutaisi’ye, Poti’ye, 
Batum’a, Gori’ye ve Ahıska bölgesine özerklik tanımıştır. Fakat modern 
anlamda bu özerklik günümüz yerel yönetimlerindeki demokratik kuruluşlarla 
benzer değildi. 

Bunlar imparatorluğun şemsiyesi altında görevler yürütüyordu, yetkileri ise 
oldukça sınırlıydı. Yerel yönetim ve demokrasinin temeli sayılan seçim gibi 
bir kurum kesinlikle söz konusu değildi. Güçlü bir vali karşısında herkes emir 
kuluydu. Ne sorunlarını dile getirecekleri ne dileklerini kabul ettirebilecekleri 
kurumsallaşmış bir bürokrasi yoktu. 
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20. yüzyılın başlarında Gürcistan’ın aydın kesimi Gürcistan’ın idari 
birimlerinde yerel yönetim seçimlerinin taleplerini dile getiriyorlardı. Siyasi 
partilerin oluşumundan sonra bu taleplerin yoğunluğu artmaya başladı. Ancak 
bütün bu talepler Çarlık tarafından dikkate alınmıyordu. 1917’de Rusya 
İmparatorluğu dağıldıktan sonra bu reformu gerçekleştirme olasılığı da 
doğmuştu. Sosyal Demokrat Parti liderlerinden daha sonra Adalet bakanlığı 
yapacak olan Razden Arsenidze bu konuda şunları dile getiriyordu: 

“(Yerel Yönetim Faaliyetleri çerçevesinde oluşturulacak 
kurumlar, merkezi hükümetten bağımsız olmalıdır. Kanun yapıcılar ve 
düzenleyenler insanlar olmalıdır. Her hangi bir başka kuvvetin onların 
faaliyetlerine müdahale etmesi söz konusu değildir. Yerel yönetim devletin 
içinde gerçek bir devlettir” (Arsenizde, 2017) 

 
26 Mayıs 1918’de siyasi partilerin katılacağı Ulusal Kongre çağrısı yapıldı. 
Kongrede anayasa ve devlet sistemi oturana kadar geçici olarak seçilen Ulusal 
Konsey göreve getirildi. Bu konsey aynı tarihte Gürcistan’ın bağımsızlığını 
ilan etti ve aynı zamanda Gürcistan’da Eroba hakkında aşağıdaki kararları 
kabul etti: 

“Eroba tüm özerk birimleri kapsayacak her birim için seçime gidecek. 
Seçimler liste usulü çoğulcu ve bağımsız adaylarında katılabileceği seçim 
sistemine göre yapılacak. Eroba’nın sadece tarımsal işlevlerinden değil 
aynı zamanda yerel yönetimin dönüştürücü bir kurum olmasından sorumlu 
olacak. Ulusal konsey bu görevleri yerine getirecek olan kurumdur. (Alion, 
1917) 

Eroba nizamnamesi birçok alanı kapsayacak şekilde düzenlenmişti ve 187 
maddeden oluşmaktaydı. 20 yaşını doldurmuş her vatandaş Eroba 
seçimlerinde oy kullanma hakkına sahipti. Aynı zamanda 20 yaşını doldurmuş 
her bir vatandaş Eroba seçimlerine katılma hakkına sahipti.(Bendanişvili, 
2018) 

Tite Margvelasvili 10 Temmuz 1918’de İçişleri Bakanlığına yerel seçimle 
ilgili bir rapor sundu. İçişleri Bakanlığı seçimlerin yapılacağı bölgelerde 
yürütme komisyonlarını oluşturmak için çalışmalar başlattı. Seçim tarihleri 
bölgenin yürütme komisyonları tarafından belirlendi. Her yürütme 
komisyonun başında 15 kişi bulunuyordu. Yürütme komisyonu, başkan, 
başkan yardımcısı ve sekreterden oluşmaktaydı İçişleri bakanlığı her bölge 
için bütçe ayırmakla yükümlüydü. Her bölgede çıkacak aday sayısı o bölgenin 
seçmenlerine göre belirleniyordu. Kanuna göre 20 yaşına basmış olan her 
vatandaşın din, ırk ve cinsiyet ayrımı olmadan aday olma hakkı vardır. Seçilen 
adayın görev süresi iki yıldır. Seçimlere itiraz Yüksek Seçim mahkemesince 
yapılırdı. Sadece Yargıtay seçim sonuçlarını iptal edebilir veya seçilen adayı 
görevinden alabilirdi( GMTA, 1863) 
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Tiflis şehri, Manglisi, Tsalka, Garebani, Sartiçala ve Karayazı olmak üzere 
5 kazadan oluşmaktaydı. Her kazanın kendi seçim komisyonu 
bulunmaktaydı. Politik koşullar ve hava şartları nedeniyle seçimler bu 
bölgelerde muhtelif tarihlerde gerçekleşmiştir. Seçimler sonucunda Tiflis 
belediye şurası ve kaza seçimleri dahil olmak üzere toplamda 135 aday 
milletvekili seçilme başarısı göstermiştir Seçilenlerin arasında tek Türk ve 
Müslüman kadın Perihanım Sofiyeva’da bulunuyordu.( Sakartvelos 
Respublica, 1918) 

Tiflis Belediye Şurası Seçimleri 

Ekim 1918'de Tiflis Şehri Şurası M. Russia başkanlığında bir seçim 
komisyonu kurdu. Parlamento ve hükümet 17 Aralık 1918'de "Belediye 
Meclisi Üyeliğine Seçimler" kanununu onayladı. 37 maddeden oluşan 
kanunlara göre seçimlerden sonra Tiflis Şehir Şurası’nın adı Tiflis Belediye 
Şurası olarak değişecekti. Belediye meclis üyeliğine seçilecek adayların sayısı 
90 olarak belirlendi. Gürcistan vatandaşlığı bulunan herkesin etnik ve dini 
mensubiyeti ayırımı gözetmeksizin 20 yıl Tiflis’te yaşayıp, çalışan her bir ülke 
sakinin şehir şurası üyeliğine aday olma hakları vardı. (Sakartvelos 
Respublica, 1918) .Tiflis Belediye Meclisi seçimlerin tarihi 2 Şubat 1919 
olarak ilan edildi. Seçimler hakkında Ertoba gazetesi şunları yazmaktadır: 

"Tiflis belediye seçimleri demokrasinin ilk imtihanıdır, tarihi değeri ve 
anlamı büyük, zor ve oldukça önemli siyasi değişikliklerden sonra (siyasi) 
güçlerin oranlarının belirlenmesinde atılmış ilk adımdır." (Sakartvelos 
Respublica, 1918) 

19 - 23 Ocak 1919 tarihleri arasında seçmenlerin listesi Tiflis şehrinin 13 
noktasında ilan edildi. 9 parti ( Gürcistan Sosyal Demokrat İşci Partisi, 
Gürcistan Milli Demokrat Partisi, Gürcistan Sosyalist Devrimci Partisi, Rusya 
Sosyal Demokrat Partisinin Tiflis Şubesi, Gürcistan Sosyalist Federalist 
Devrimci Partisi, Gürcistan Müslümanları Milli Şurası, Gürcistan Sol 
Sosyalist Federalist Partisi, Gürcistan Milli Partisi, Tiflis Ev Sahipleri ve İş 
Adamları İttifakı) seçimlerde birbirleriyle yarışacaklardı. Tiflis Türkleri 4 
farklı parti olmak üzere toplam 14 adayla seçimlere aktif olarak 
katılacaktı.(Sakartvelos Respublica, 1919) 

Seçim kurulu, seçimleri demokratik ve adil bir şekilde gerçekleştirmek için 
bir dizi önemli yenilik yaptı. Özellikle Müslüman ahalinin yaşadığı bölgede 
dini inançları ve gelenekleri göz önünde bulunduruyordu. Bu hakta Sakartvelo 
Respublika gazetesinin “Müslüman Kadınlar” başlıklı yazısında 2 Şubat 
tarihinde gerçekleşecek olan seçimlerde Müslüman kadın seçmenlerin 
oylarını kullanması için 5. Seçim dairesine ayrıca bir seçim sandığı 
yerleştirilmişti. 
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Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra Tiflis Belediye Meclisi seçimleri 2 
Şubat'ta gerçekleşti. Seçimlere % 51 oranında katılım gerçekleşiyor (35.366 
seçmen oy kullandı). Oylama sonucu sırasıyla üç parti; Gürcistan Sosyal 
Demokrat İşçi partisi 79 koltuk, Gürcistan Milli Demokrat Partisi 10 koltuk, 
Gürcistan Sosyal Federalist İşçi Partisi 2 koltuk kazanarak Tiflis belediye 
şurasının üyeliğine seçilmişlerdi. Türklerin temsil ettiği Gürcistan 
Müslümanları Milli şurası sadece 7 oy alabilmiş ve 14 Türk adayının yarıştığı 
seçimde Gürcistan Sosyal Demokrat İşçi partisinden tek aday Ahmet Gafarov 
Tiflis belediyesi şurasına seçilme hakkı elde etmişti. (Sakartvelos 
Respublica,1919) 

10 Şubat 1919, Tiflis şehir şurasının ilk toplantısı gerçekleştirildi. Gürcistan 
Demokratik Cumhuriyeti başkanı Noe Jordanya Tiflis Belediye Şurasının 
başkanlığına başkan Alexander Lomtatidze’yi tayin ediyor. Tiflis Belediye 
Meclisinin resmi dili Gürcüce olarak belirleniyor. Gürcü olmayan Gürcü dilini 
bilmeyen azınlık temsilcileri için görevde şartlı kalmak suretiyle Gürcüce 
dersleri veriliyor. Onlara tanınan süre zarfında Gürcüce öğrenemeyen azınlık 
temsilcileri görevlerinden alınıyordu. 2 Ocak 1920'de Gürcü dili bilmeyen 
çalışanların görevlerinden alındığı kayıtlara geçmiştir. 

Günümüzde bu olaya pek rastlanılmamaktadır. Gürcü dili bilmeyen adaylar 
milletvekili yerel meclis üyeliğine seçilirken Gürcü dili öğrenmeleri için 
herhangi bir süre belirlenmiyor, dili bilmeme ve öğrenmemelerine rağmen herhangi 
şekilde görevden alınmalarını söz konusu olmuyor. Şartlı olarak Gürcü dili bilme 
zorunluluğu maddesi geçerliliğini korumasına rağmen pratikte bunun 
uygulaması söz konusu değildir. Bu gün yerel yönetimde dil bilmeyenler için 
100 yıl önce olduğu gibi Gürcü dili kursları verilmesine rağmen katılım hemen 
hemen çok düşüktür. Bugün Türklerin yoğun olarak yaşadığı Marneuli 
bölgesinde 18 Türk milletvekilinden sadece 3 tanesi Gürcü dilini bilmektedir 

Tiflis Kaza Seçimleri ve Parihanım Sofiyeva 

1860'larda Rus İmparatorluğu'ndaki “Büyük Reformlar” döneminde, 
II.Alexander ve seçkinleri ülkeyi modernleştirmeye çalıştılar. Bu reformların 
başında Zemstvo olarak bilinen yerel yönetim reformları bulunmaktaydı. 
Fakat bu reformlar Rus emperyalizmin kök saldığı coğrafyalarda tam olarak 
uygulamaya dökülememiştir. Zemstvo yapılandırılması, sınırlı kültürel alanı 
kapsamasına rağmen imparatorluğun tarım bölgelerinin gelişimi üzerinde 
derin bir etki yarattı; Emperyalist korkular ve sömürge politikaları nedeniyle, 
bu sınırlı özyönetim, Kafkaslar da dâhil olmak üzere ulusal partilerin için 
egemenlik sürdüğü bölgede yayılamadı. ( Veselovskiy, 1911) 

1880'lerden başlayarak, Gürcistan’da sivil hareket öz yönetim taleplerini 
gündeme taşımaya başladı. Fakat imparatorluğun çöküşüne kadar, Çarlığın 
vaatleri sözde kaldı. Geçici hükümeti devri Gürcistan savaşın ortasında 



139 | 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih  
 

 

özyönetim reformlarına gitme kararı aldı. 26 Mayıs 1918’de yılsonuna kadar 
Gürcistan kazalarında yerel seçimler yapıldı. Kazalarda özellikle kadınların 
aktif şekilde seçimlere katılma başarısı göstermişlerdi. Yine Gürcistan 
tarihinde ve dünyada ilk kez Karayazı kazasında Türk asıllı kadın Parihanım 
Sofiyeva yerel meclis üyeliğine seçilme başarısı göstermiştir. ( Sakhalkho 
Sakme, 1918) 

British Guardian dergisi tarafından yayınlanan ve kadınların siyasi katılımını 
tasvir eden interaktif bir dünya haritası hazırlandı. Haritada Gürcistan kırmızı 
bir nokta şeklinde işaretlenmiş gözükmektedir. Haritada 1919'da, beş kadının 
seçim yoluyla Anayasa düzenleyicileri olarak Gürcistan'ın kurucu meclisine 
üye seçildikleri gözükmektedir. Ayrıca ilk kez Tiflis kaza seçimlerinde 
Gürcistan’da ilk Türk kadı siyasetçi Parihanım Sofiyeva yerel meclis üyesi 
seçilme başarısı göstermiştir. Bu başarı Gürcistan’ın sadece Orta ve Doğu 
Avrupa'da değil, aynı zamanda dünyanda seçim yoluyla demokratik kültürü 
benimseyen önemli bir ülke konumuna yükseltmiştir. 

Tiflis kazasına bağlı olan Karayyazı coğrafi bölgesinde dünyada ilk Türk 
siyasetçi kadının bağımsız aday olarak seçimlerde başarı göstermesi Gürcistan 
Birinci Demokratik Cumhuriyeti'nin dünyanda kadın siyasetçiler için başarılı 
bir örnek oluşturmuştur. Hristiyan bir ülkede azınlık temsilcisi bir Türk kadının 
siyasi arenada demokratik yolla seçilmesi kadınların siyasi kültür içinde 
seçme ve seçilme haklarının ne kadar gelişmiş olduğunun bir başka delilidir. 

28 Mayıs 1918'den bu yılın sonuna kadar, Gürcistan topraklarının esas 
kazalarında yani Erobalar’da seçimler yapıldı ve yerel yönetim birimleri 
faaliyete başladı. 1919 ve 1920 tarihlerinde ülke genelinde merkezi yönetimin 
kontrol edemediği bütün kazalarda yerler seçimleri gerçekleştirilmiş oldu. 
Tiflis’te seçimler şehir ve kaza şurası olmak üzere gerçekleştiriliyordu. Ülke 
genelindeki en erken seçime gidilen yerlerin başında Tiflis gelir. Tiflis 
kazasında en geç seçimler Türklerin yerleştiği ve Parihanım Sofiyeva’nın 
seçildiği Karayazıda gerçekleşmişti. Bunun sebebi, halkın yazları yaylalardan 
dönmesi ziraat nedeniyle çeşitli bölgelere seferber olmasıydı. (Sakhalkho 
Sakme, 1918) 

Buradaki seçim sistemi kaza seçim dairelerine bölünüyordu. Burada 
seçmenler, adayları belirlenmiş oransal seçim sistemiyle belirleniyordu. 
Kazadan seçilen 4 milletvekili arasında en fazla oy alan Parihanım Sofiyeva 
olmuştur Kazalarda bulunan genel seçmen sayısının 42 bin civarında olduğu 
belirlenmiştir. 

Parihanım hakkında birçok temel bilgiyi, kardeşinin torunları Beyzade Sofiev 
ve diğer köy büyükleri tarafından ayrıca onunla aynı dönemde yaşamış olan 
Ravshanda Sofieva'nın sözlü hesaplarına dayanmaktadır. Seçimlerde 
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yürüttüğü aktif kampanya, hitabet sanatında göstermiş olduğu başarı, lider 
tutumu ve ortaya koyduğu savaşçı ruhu, halkı derinden etkilemişti. Kısa süre 
zarfında halkın sevgisini kazanarak seçimde başarı kazanmıştır.Ailede en 
küçüklerden biri olmasına rağmen Parihanım’ın sözü daha çok dinleniyordu. 
Bir nevi daha küçük yaştan itibaren lider ruhlu olduğu görülmüştür. Kısa süre 
sonra Parihanım aile içi etkisini ülke geneline yayma başarısını göstermiştir. 
Zamanla, kırsal alanda ve bölgede tanınan bir lider haline geldi ve geleneksel 
toplumdaki Müslüman kadına atfedilen klişeleri ve önyargılarımda kırmış 
oldu. Ona her zaman danışıldı, çeşitli anlaşmazlıklarda arabuluculuk yaptı. 
Sözü ve eylemi o kadar etkiliydi ki köyde en çok onu sözü geçer ona itaat 
ederlerdi. 

34 yaşındaki Müslüman bir kadının, 1918'de Müslüman vatandaşların desteği 
demokratik bir şekilde nasıl seçilme başarısı göstermişti? Güçlü rakipleri 
karsısında başarısının sırrı neydi? Ataerkil bir toplumda bir kadına atfedilen 
yetkinin genişliği ve popülaritesine etki olan sebep neydi? Güney Kafkasya 
Cumhuriyetleri arasında 100 yıl önce Hristiyan bir devlette Müslüman bir 
kadın nasıl seçilme başarısı göstermişti. Günümüzde 28 yıllık genç 
cumhuriyet olan Gürcistan’da Tiflis kazasında Türklerin yaşadığı Karayazı’da 
nasıl oluyordu Türk asıllı bir kadın siyasetçi seçilme başarısı gösteremiyordu. 
Bu yüzyılda neler değişti? Bunlar modern devlet yapılandırması sürecine yeni 
girmiş ve kadınlara yeni yeni seçme ve seçilme hakkı tanıyan cumhuriyetler 
için ilginç ve önemli bir konu ola bilir. 

Nitekim 21. yüzyılda Gürcistan’da Müslüman kadınların siyasi faaliyetlerde 
aktif bir katılım gerçekleştiremiyorlar. Parihanım farklı doğası ve seçimde 
göstermiş olduğu başarı 100 yıl sonra geleneksel toplumda özellikle köyünde 
onun takip eden, onu örnek alacak olan kadınların siyasetçilerin gelişimine 
katkı sağlayacağı beklenilmektedir. Çalışmanınım ikinci bölümünde 
Perihanım’ın doğası, başarısı, siyasi ve içtimai faaliyetine geniş bir şekilde 
değinilecektir. 

Basın ’da Perihanım Sofiyeva 
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Parihanım Sofieva'nın hikâyesi, Gürcistan'ın ilk bağımsızlık dönemi için 
ilginç bir olaydır. 1918'de Gürcistan sadece bağımsızlık kazanmakla 
kalmamış Rus ilhakından da kurutmuştu. Kısa sürelik geçici hükümet yeni 
değerler benimseyerek demokratik bir cumhuriyet kurmaya cabası içine 
girmiştir. Demokratik başarının önemli bir kısmını Türk asıllı kadının yerel 
meclis üyeliğine milletvekili seçilmesi takip etmiştir.1918 tarihli Sakartvelos 
Respulika adlı gazetende bir yazı yayınlanıyor. Yazıda ilk kez demokratik 
yolla seçilmiş Türk siyasetçi kadın Perihanım’ın ismi geçiyor. Gazete şunlar 
yazıyordu: 

“Gürcistan tarihinde inanılmaz bir şey gerçekleşti. Seçmenlerde Karayazı 
kazasından Parihanım Sofiyeva adlı bir Müslüman kadın seçimleri kazandı. 
Belediye şurasının ilk toplantısı 2 Aralık'ta yapılması planlanıyor." ( Kartuli 
Pressa, 1918) 

1918-1921 Gürcistan Demokratik Cumhuriyetinde Yerel Yönetim 
kataloğunda Gürcistan’da, Müslüman dünyasında ilk kadın milletvekili olan 
etnik olarak Türk olan Parihanım Sofiyeva’nın resmi bulunmaktadır. Ayrıca 
Gürcistan gazetesinin 1918 yılında yayınladığı 6. sayısında adayların 
bulunduğu listede Parihanım Sofiyeva’da bulunuyor ve gazetede şunlar 
yazmaktadır: 

“ Seçimlerde Müslüman kadın ve bağımsız aday Parihanım Sofiyeva’nın 
Tiflis kaza seçimlerinde güçlü parti adayları arasında galebe çalarak yerel 
meclise üye seçilmesini Gürcistan Demokratik Cumhuriyetinin yerel yönetim 
sisteminin başarısı olarak göre biliriz” (Sakartvelos Respublica, 1918) 

Parihanım Sofieva 1884 yılında Gürcistan'ın Karajala köyünde doğmuş. 34 
yaşındaki Karayazı kazasından adaylığını ileri sürerek 1918'de yerel 
seçimlerde demokratik yolla dünyada ilk Türk siyasetçisi olma vasfını 
kazanmıştır. Gürcistan bağımsızlık kazandıktan sonra devlet inşası sürecinde 
yerel yönetimin geliştirilmesine özel önem verilmiştir. Kendi kendini 
yönetmenin şekli olan Eroba seçimlerinde vatandaşlar seçilme seçme hakkı 
elde etmişler. Parihanım Sofiyeva bağımsız bir aday olarak bu secimde 
yarışmış ve güçlü rakipleri karşısında oy çokluğu ile zafer kazanmıştır. 

Tarihçi Iraklı Khvadagiani, XX. yüzyılın belgelerini incelerken Parihanım 
hakkında olan bilgiye ulaşıyor. Karayazı Matriarkali- Parihanım Sofiyeva 
adlı makalesinde, Tiflis bölgesine bağlı olan Karajal’a köyünde seçimle 
dünyada bilinen ilk Müslüman kadın yer meclise üye seçiliyor.( Khvadagiani, 
2019). Parihanım Sofieva, orta boylu, zarif, sarışın bir kadındı. Dışarda ve 
meclis toplantılara tesettürlü elbiselerle katılırdı. Köy meclislerinde devamlı 
kuran okurdu. Giydiği elbiseler vücudunun uzuvlarını göstermeyecek şekilde 
kalın ve namahrem yerlerini örtecek kadar uzundu.Parihanım hakkında yerli 
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basında övgü dolu Sözeri muhalefet partisi gazetesinin manşetlerinde 
rastlıyoruz. Perihanım’ın seçimi kaybeden Sosyalist Federatif Partisi kendi 
gazetesi olan Sakhalko Sakmede şunları yazmaktadır: 

“Karayazıdan aday Müslüman kadın Parihanım Sofiyeva seçimleri 
kazanmıştır. Bu çok şaşırtıcı aynı zamanda sevindirici bir olaydır” 
(Sakhalkho Sakme, 1918) 

Müslüman kadının Karacala’dan kazandığını yazan bazı parti gazeteleri 
rekabet nedeniyle Perihanım’ın galebesini alaycı üslupla dile getirmişlerdi. 
Ancak, gerçek şu ki Parihanım, dünyada kadınlaralar seçme seçilme hakkı 
tanıyan pek az ülkenin olduğu bir çağda kendi köyünde büyük etkiye ve 
otoriteye sahipti.Parihanım Sofiyeva yerli basının yanı sıra yabancı basınında 
dikkat merkezinde olmuştu. İngiliz asıllı gazeteci yazar Willham Dubnar 
Parihanım hakkında şunları yazmaktaydı: 

“Dünyada demokratik yolla seçilen ilk Müslüman kadın Gürcistan’ın 
Karacala köyünden olan Perihanım Sofiyeva’dır. Parihanım Sofiyeva 
rakiplerine karşı üstünlük kurmuştur. O dönemde köyden bağımsız aday 
olarak seçimlerde kazanmak oldukça ender rastlanan olaydı. Bellidir ki 
Parihanım güçlü nüfuza malikti”.(Dubnar, 2019) 

Köyünde sahip olduğu otorite ona ahali tarafından ‘erkeksi Peri’ lakabını 
kazandırmıştı. Bazı kayıtlarda Perihanım’ın ‘Robin Hood’ denildiği bile 
görülmektedir. Karaçala köyünde tarih öğretmeni olan yiğeni Beyzade Sofiev, 
Perihanım’ın bölgenin ileri gelenleri tarafından saygı duyulduğunu, herkese 
yardım ettiğini ve çok aktif olduğunu belirtmiştir. Dönemin şartlarını göz 
önünde bulundurarak, savaş içinde olan bir ülkede Perihanım’ın insanlar için 
yardım elini uzatması onu Robin Hood’a çevirmiştir. Muhtemeldir ki siyasi 
faaliyeti dönemde, hükümeti, köylerinin yakın bir yerine demiryolu hattının 
döşenmesine ikna etmiş olması onu köy ahalisinin gözünde kahraman ve 
kurtarıcı kadına dönüştürmesinde en büyük etken olmuştur. 

Perihanım sıra dışı bir kadındı. Aynı zamanda cesurdu. Lider özelliğine sahip 
olduğu için köyde saygı duyuluyor ve sözü geçiyordu. Dönemin şartlarını göz 
önünde bulundurursak erkeklerin dominant olduğu bir toplumda, kadının lider 
vasfına sahip olması çok nadir rastlanan bir olaydı. Köylülerin kredi 
ihtiyaçlarına kadar her konuda onların yanında yer alıyordu. Bu davranışları 
sayesinde otoritesini köyünde sağlamlaştırmıştır.Perihanım’la birlikte 
Karayazı kazasından Türk asıllı Allahverdi Mammedov, Ali Hüseyinoğlu 
Karayazı seçim dairesinden Tiflis kazasından yerli milletvekilleri olarak 
seçilme başarısı göstermişlerdi Fakat onlar Parihanım kadar aktiflik ve başarı 
gösterememişlerdi. Tiflis kazasının "Eroba" üyelerinin ilk toplantısı 2 Aralık 
1918’de gerçekleştirildi. Bağımsız aday olarak seçimleri kazanan Parihanım 
Sofiyeva, sonrasında GSDFP ( Gürcistan Sosyal Demokrat Federatif 
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Partisinin) saflarına geçiyor. Muhtemeldir ki Perihanım’ın bunu yapmasının 
nedeni iktidar partisine yakın olarak köyü ve ahalisi için daha fazla hizmet 
yapmak istemesidir. 

Gençlik Yılları 

Parihanım Karayazı bölgesinin önde gelen ağa sülalesi olan Sofiyev 
(sofuların) torunlarından biriydi. 10 çocuklu bir ailede üçüncü çocuk olarak 
1884’de dünyaya gözlerini açmıştı. Ailesi köyün ileri gelenlerindendi. 
Geleneksel bir aileydi. Erkekler çalışır, kadınlar ev işleriyle uğraşırdı. 
Çocukluğu köyde ailesinin yanında geçti. Evin en aktif çocuklarından biriydi 
Karyazı köyünün nüfusu Müslümanlardan oluşmaktaydı. Muhtemeldir ki 
Parihanım Sofieva ismi Safeviler döneminde şair ve siyasetçi olan Perihan 
Hanım’dan gelmektedir.Parihanım eğitimini evde almış. Köylülerinin 
anlattıklarına göre orta boylu ve sarışın bir kadındı. Çok küçük yaşlardan 
itibaren okuma-yazma öğrenmiş. Kuran okumayı biliyor ayrıca Arapça, 
Rusça ve Gürcü dillerinizde gençlik yıllarında öğrenmişti. (Kavkasiis Kalaki, 
1918) 

Özellikle ailesinde ve çevrede lider bir tutum sergiliyordu. Gençlik yıllarında 
Parihanım köyde hayır işleriyle uğraşmaya başlıyor. Özellikle genç 
bayanların eğitim öğretim meseleleriyle yakından ilgileniyordu. Karaçala 
köyünde kızlar erken yaşta aile kuruyorlardı. İlginçtir ki bu sorunlara 
Parihanım kayıtsız kalmamış, gençlik yıllarında özellikle genç kızların erken 
yaşta evlenmelerine karşı çıkarak, onları eğitim almaları için teşvik etmiştir. 
Bu faaliyetini daha sonra geniş bir şekilde milletvekilliği döneminde de 
sürdürdüğünü görmekteyiz.Gençlik yıllarında köyün sorunlarıyla yakından 
ilgilenmeye başlamıştır. Bir yandan ailesine köy işlerinde yardım ediyor, 
diğer yandan köyün ileri gelenleriyle sohbet edip, köyün sorunlarına kafa 
yoruyordu. Daha genç yaşlarındayken köylüler Perihan’ımdan yardım 
istiyorlardı. Parihanım onlara tercümeler yapıyor, bankayla sorunlu olan 
vatandaşlara, kredi ihtiyaç olanlara, evraklarında eksiklik olan köy sakinlerine 
yardım ediyordu. Kısa sürede Perihanım’ın ünü civar köylerde yayılmaya 
başlamıştı. Yardımseverlik tutumu, hayırseverliği, sürekli yardıma koşma, 
lider tutumu onu gençken köyünde önemli bir figür haline dönüştürmüştür. 
Dönemin kadınlarının eğitim şartlarını göz önünde bulundurursak, Parihanım 
Sofiyeva’nın yabancı dillere hâkim olması, okuma-yazma bilmesi, köy ahalisi 
için tercümanlık, ara buluculuk yapması, köy sorunlarıyla yakından 
ilgilenmesi onun ilerde siyasi hayata atılmasında önemli bir etken olmuştur. 

Parihanım Sofiyeva geleneksel toplumda kadınlarda ender rastlanan nargile 
içme tiryakiliği de bulunuyordu. Kahvehanelerde köyün ileri gelenleriyle 
oturup sohbet ediyor, çay içiyor ve köyün sorunlarını tartışıyordu. Bu 
yüzdendir ki Parihanım köyde ‘kişi Peri’ ( erkeksi Peri) şeklinde hitap 
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ediliyordu. ( Kavkasiis Kalaki, 1918) Parihanım sonraki hayatı için önem 
taşıyan tecrübeler kazanmıştır. Devlet hayatındaki aksamalar, halkın kötü 
idare yüzünden çektiği sıkıntıları görmüştür. Parihanım için halkı için hizmet 
en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım oldu. Zihinsel olarak 
öne çıkan özelliği ise, keskin zekâsıdır. Olaylar arasındaki bağlantıları kurma 
sürati; düşünme yardımıyla çevresel olayları gözlemlemeyi başarılı bir şekilde 
kullanma yeteneği vardı. Mizacında dikkat, temkinlilik, gözlemcilik, 
uyumluluk, uysallık, soğukkanlılık, anlama, kavrama ve sorunlara çözüm 
bulma onu ilerde başarılı bir siyasetçi olacağını gösteriyordu. 

Ata binmeyi biliyor, silah kullanıyor, seçildikten sonra köyüne sürekli 
faytonla seyahat ederdi. Sağduyulu tu mumundan dolayı genç yaşlardan 
itibaren köyde sevilen karakter olmuştu. Gençlik yıllarından beri boş durmayı 
pek sevmezdi. Bu yüzden seçildikten sonra hiç boş durmadı, sadece kendi 
köyünün sorunlarıyla değil, civar köydeki ahalinin yardımına koştu. 

Parihanım Sofiyeva hiç evlenmemiştir. Buna rağmen kendi kardeşinin 
çocuğunu olan Pompul hanımı evlatlık edinmiş onun eğitimiyle yakından 
ilgilenmiştir. Pompul hanımın eşi Murad Bey Karaçala köyünde öğretmenlik 
yapmaktadır. Parihanım Sofiyeva’nın torunları bu gün Karacala köyünde 
yaşamlarını devam ettirmektedirler. Perihanım’ın, Halay ağa, Hamit ağa, 
Canar ağa, Macid ağa, Mucud ağa, Almaz ağa, Hacıağa ve Muhammed ağa 
adlı sekiz erkek kardeşi, Büyükhanım ve Kiçikhanım adlı iki kız kardeşi 
bulunuyordu. Büyükhanım adlı kız kardeşi Tiflis’te Rum asıllı biriyle aile 
kurmuş ve hayatının sonuna kadar Tiflis’te yaşamını sürdürmüştür. Onun 
vefatından sonra Parihanım Sofiyeva onun evi ve çocuklarıyla ilgilenmiş, 
daha sonra bu evi hayır amaçlı bir doktor ailesine vermiştir. (Hacılar, 2018) 

Siyasi Faaliyeti 

Ekim devrimi siyaset yapmak isteyen kadınlar için yeni bir avantajın 
kapılarını açmıştı. O dönemin kadınları arasında büyük ölçüde kabul görünen 
“fedakâr anne, iyi eş” imajı geçici hükümet döneminde tartışılmaya 
başlanmıştı. Bu dönem kadınlara evin ve çocuk yetiştirme dışında bazı 
hedeflerde yüklemeye başlamıştır. Son olarak Gürcistan’da dünyada ilk kez 
bir Türk kadını Parihanım Sofiyeva’nn siyaset hayatına atılması, birçok 
kadının siyasete atılmayı özendirmiştir. 

Yerel yönetim şekli yurttaş bilincinin çekirdeğini oluşturuyordu. Artık birçok 
bölgenin yerini belediyeler alması gerekiyordu. Bu sayede merkeziyetçi 
model valilerin yetkilerini kısarak o yerin halkının oluşturacağı ve üyelerin 
seçimle iş başına geleceği il kurulları bulundurulmasını ve mali idari kontrol 
yetkisinin halka verilmesini savunuyordu. Bireyci bir toplum düzeni için 
mahalli demokrasilerin gelişmesine olanak veren bir idari sistem meydana 
getirilmesi gerekiyordu. 
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Parihanım Sofieva işte siyasi atmosferin kadınlar için seçilme hakkı tanındığı 
bir dönemde gözlerini açtı. Gürcistan’da kadınlar, imparatorluk yıkıldıktan 
sonra oy kullanma hakkı elde ettiler ve anayasa mahkemesi üyeliğine 
seçilenler oldu. 1918 seçimlerinde 5 kadın biri Türk olmak üzere yeler 
seçimlerde belediye meclis üyeliğine seçilme başarısı göstermişlerdi. 
(Sakartvelos Respublica, 1918) 

Parihanım sağduyulu tutumuyla, siyasetin egemen olacağı bir düzenin 
öngörüsünde bulunmuş politikacı ve kendisinden öncekilerden farklıdaydı. 
Perihanım’ın farklılığı, kişiliğinde baskın olan özelliklerinin ortaya çıkışını 
sağlayan XX. yüzyılda Çarlık Rusya’sının toplumsal yapısı ve devrim 
koşullarıydı. Her iki siyasi atmosfer onun kişiliğini etkilemişti. Parihanım 
daha çok Ekim Devriminin ürünüydü. Geçici hükümet dönemi Gürcistan için 
bir aydınlanma döneminin örneğini teşkil ediyordu. Aydınlanma, özel tabiiyet 
ilişkisinin olduğu düzene karşı gelerek bireyi özgürleştirmiş ve bireyi ruhsal 
derinliklerine inerek yükseltmiş; siyasal ve ekonomik alanda özne olarak 
“Ben’i algılamasını ve “Ben’e göre düşünmesini ve böylece ben merkezli 
olmasını sağlamıştır. Aydınlanmayla insanları köklerinden, bağlarından 
sıyrılmaya başlamıştır. 

Sol partilerin giderek güç kazandığı aydınlanma ile markların ve otokratların 
giderek güç olmaktan çıkmaları ve bireyin ön plana gelişi, insanların 
davranışlarında ve ilişkilerinde, değer yargılarında ve yaşam biçimlerinde 
önceki duruma göre farklılaşma ortaya çıkarmış ve Ekim Devrimiyle krallıkla 
soyluluk arasında sıkışan siyaset, kütlelere doğru genişlemiş ve Parihanım, 
siyasetin kütlelerin eline geçmesiyle beraber ortaya çıkmıştır. Siyasi hayatı 
boyunca yardımsever, alçakgönüllü oluşu Parihanımı yatırımcı ve girişimci 
bir şahsiyete çevirmişidir. Parihanım kardeşleri arasında her zaman öncül 
pozisyonda bulunuyordu. Belediye meclis üyesi seçildikten sonra düğünlere 
katılır, cenaze törenlerine gider ahaliye Kuran-ı Kerim okurdu. Yanında 
sürekli silah taşır ve Sovyet yetkilileri ondan korkardı. Özellikle kızların 
okuması için seferber olması ve onlara yardım elini uzatması güzel örnekti. ( 
Hacılar, 2018) 

Açık yüreklilik, cesaret, kendine güven, sabırlı, samimi ve dürüst oluşu 
siyasette kendini göstermişti. İki yıllık siyasi hayatında Parihanım 
Sofiyeva’nın hitabet ustalığı, kitleleri etkileme ve ikna kabiliyetimde oldukça 
gelişmiş olduğunu görmekteyiz. Ayrıca köyde bankalarla ve kredilerle sorunu 
olan vatandaşların sorunlarını ilgili makamlara iletiyor, onlarla pazarlığa 
girerek ahaliye yardım ediyordu Hatta hükümeti köyünün yakın civarlarına 
demiryolu hattı döşemesine ikna etme başarısını göstermiştir. ( GMTA, 1863) 

Tiflis kazasına seçildikten sonra, köyünü sık-sık ziyaret eder, köylülerin 
sorunlarını dinler, ahaliye yardımcı olmaya çalışırdı. Belediye meclis 
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toplantılarında sürekli köyünün sorunlarını vurgulardı. Milletvekilliği süre 
boyunca hiçbir toplantıyı kaçırmazdı, bütün oturumlarda bulunur, söz alır, 
sorunları dile getirir, çözüm önerileri sunardı. Kaza milletvekilliği yetkisi dar, 
mali kaynakları kısıtlı bir görev olmasına rağmen Parihanım işini, siyasetini 
şevkle, heyecanla, istekle yapardı. 

Bu yüzdendir ki Parihanım siyasette hep başrolde olmayı seven bir tutum 
sergilemeyi severdi. Liderlik vasfını siyasi arenada kendi siyaseti için 
kullanacağı bilgileri elde etmeyi, neyi, nasıl, ne zaman, nerede kullanacağını 
çok iyi bilmekteydi. Lider olmaktan, bir kahraman olarak halk tarafından 
sevilmekten hoşlanırdı. Parihanım açısından siyaset para, dostluk, çıkardan 
çok, dürüstlük sadakat, samimiyet, sağduyulu gibi olgulara dayanıyordu. 
Parihanım için güçlü siyasetçi anlayışı, ahalisine en çok yardım elini uzatan, 
onların sorunlarına kayıtsız kalmayandı. Parihanım toplumsal güçlerin içinde, 
toplumsal güçleri yönlendiren bir siyasetçi, bir bireydi. 

Parihanım Sofiyeva’nın yiyeni ve Karaçala köyü tarih öğretmeni Bey Zad 
Sofiyev onun siyasi faaliyeti şöyle aktarmaktadır: 

“ Cinsiyet ayırımcılığın, kadına şiddet olayının varlığının sürdüğü bir 
dönemde Parihanım Sofiyeva hayırseverliğini her daim korudu. Köy onu çok 
iyi tanıyordu, aksakallar şurasının toplantısında liderlik eder, kız 
çocuklarının eğitimine destek olurdu. Toplantılarda kızların eğitimimi 
önemine sürekli vurgu yapardı. Dönemin önde gelen Feministlerinden 
biriydi”(GMTA, 556) 

SSCB Dönemi ve Parihanım 

1921’de Bolşeviklerin Gürcistan’ı işgalinden sonra “Eroba” sistemi ortadan 
kaldırıldı. Zorunlu olarak kollektifleştirme sürecine geçiş dönemi, Sofiev 
ailesi için oldukça zor bir dönemin başlangıcıydı. Han sülalesinden olan 
Sofiyevlar’ın mallarına Sovyet rejimi tarafından el konuldu. (Khvadagiani, 
2017) 

Kızıl ordunun 1921’de Gürcistan’a girmesiyle Parihanım içinde zor dönemler 
başlamış, kardeşleri sürgün edilmiş, kurşuna dizilmiş, akrabalarının bir kısmı 
köyü terk etmiş, devlet kollektifleştirme adıyla Sofiyeva sülalesinin 
topraklarına el koymuştur. Kızıl ordu Eroba meclisini iptal edince Parihanım 
Sofiyeva’nın milletvekilliği elinden alınarak politik kariyerine son verilmiştir. 
Bu yıldan sonra Parihanım Sofiyeva ve onun sülalesinin devamcıları hiçbir 
devlet dairesinde çalışamıyor, mallarına el konulduğu için onlar için 
ekonomik olarak onlar için ağır bir dönemin başlangıcı oluyor. 

Bu çalkantılı döneme 1937’de Stalin’in yapmış olduğu ‘Büyük Terör’ olayı 
eklenince, Perihanım Sofiyeva’nın sekiz kardeşinden beşi kollektivleşmeye 
karşı çıktıkları için sürgün ediliyor. Onlardan üçü Rusya’nın Kursk şehrine 
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sürgün ediliyor. Sürgün edilen kardeşlerinin hepsi kurşuna diziliyor Birçok 
aydının, bilim adamının, düşünürün topluca katledildiği 1937’de büyük terör 
olaylar gizemini korumaktadır. İdam edilen birçok adamın toplu mezarlarının 
nerede olduğu hala bilinmemektedir. (Young ve Tuşuaşvili, 2015) İnsanların 
neden kurşuna dizildiği bilinmemektedir. Arşivde bu konuya dair var olan tek 
bilgi yalnızca kurşuna dizildikleridir. Bu da onların halk düşmanı damgasını 
yedikleri için çarptırıldığı cezaydı. Muhtemeldir ki onlar kollektifleştirme ve 
Sovyet totaliter sistemine karşı geldikleri için kurşuna dizilmişlerdir. 

Sürgün edilen erkek kardeşlerinin çocuklarıyla Parihanım Sofiyeva bizzat 
kendisi ilgilenmiştir. Oldukça zor şartlar altında, çalkantılı siyasi atmosferde 
Perihanım’ın hayatı hiçte kolay geçmemiştir. Bu dönemde bazı Sofiyevler 
züllümden kurtulmak için soy isimlerini değiştirerek, Mamedov soy ismine 
geçiş yapıyorlar. Onların bazıları Azerbaycan’a kaçıyorlar. Bu gün 
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Coğrafya Enstütüsü Müdürü Profesör 
Ramiz Mammedov Sofiyev sülalesindendir.( Calaloğlu, 2018) 

Kardeşlerinin ölümü ve 1953 yılında yiğenini sürgün edilerek öldürülme 
haberi Parihanım Sofiyeva’nın sağlığının kötüye gitmesine neden olmuştur. 
Aynı yılda aniden kalp krizi geçirmiş ve hayata gözlerini yummuştur. 
Parihanım Sofiyeva 1953 yılında doğduğu köyde toprağa verilmiştir. 
Cenazesi çok sayıda insan katılmıştır. Sovyet döneminde Perihanım ve 
Sofiyev’ler sülalesi hakkında bilgiler gizli tutulmuştur. Sovyetler dağıldıktan 
sonra Perihanım tekrardan gündeme gelmiş, uzun yıllar bakımsız olan mezarı 
devlet tarafından 2018 yılında onarılmıştır. 

Sonuç 

Tarihsel olgular üzerine bir değerlendirme yaparken, yapıtları kaba bir tarihsel 
gerçekçilik içinde değil, düşünsel içeriği ve savı yönünden değerlendirmek 
gerektiğini özellikle de modern çağın bu yaklaşımı zorunlu kılmıştır. On 
dokuzuncu yüzyıl Gürcistan’ında yerel yönetim seçim usullerinde azınlıkların 
hukuki teminatı oldukça zayıftı. Mahkemelere, valiliğe, yerel belediye 
başkanlıklarına azınlıkların tayini zordu. Gürcistan demokratik bir tavır 
sergilese de ulusçuluktan her zaman çekinmiştir. 

100 yıl önce, birçok ülkede kadınların oy kullanma hakkı bile tanımazken, 
kadınlar da dâhil olmak üzere Gürcistan’da etnik azınlıklar parlamento 
üyeliğine, Tiflis'te ve diğer bölgelerde aday olup, yere meclis üyeliğine seçile 
biliyorlardı. Geçici hükümet döneminde parti listelerinde 26 kadın aday 
bulunuyordu. Dolayısıyla bu yüzyıllar Gürcistan’da kadın seçmenlere 
desteğin ne kadar büyük olduğunun göstermiştir Eşitlik, cinsiyet, etnik 
mensubiyette veya dini kökene bakılmaksızın eşit haklar içerisinde Parihanım 
dünyada demokratik yolla seçilen ilk Türk kadın siyasetçi olma başarısını 
göstermiştir. 
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Parihanım hem kadın hem de Gürcistan’da azınlık kimliğinin temsilcisi olarak 
kendinden sonrakilere yurttaş bilincinin önemini hatırlatacak bir miras 
bırakmıştır. Parihanım Sofieva’nın demokratik dünyada seçimler yoluyla 
seçilen ilk Türk kadın olduğu bilinmektedir. Birçok İmparatorlukta özellikle 
Müslüman ve Türk kadınların geniş bir iktidara sahip olduğu bilinmektedir. . 
Ancak Sofieva'nın ayrıcalığı ona her hangi bir imparatorlukta tanınan imtiyaz 
veya akraba yoluyla devredilen bir görev bulunmamasına rağmen, seçim 
sandığına gidilerek parti listeleri veya bağımsız kampanyalarla gecen 
demokratik seçim sonucu elde edilmiş zaferdir. 

Parihanım Sofiyeva Gürcistan’da azınlık kimliğinin taşıyıcısı olarak siyasetini 
dürüst ve cesur bir şekilde yürüterek, hem kadın hakları, hem eğitim hakları, 
hem de yurttaş bilincinin azınlıklar açısından bicim alması açısından en önemli 
temsilcilerinden biri olmuştur. 

Parihanım azınlık temsilcisi olarak aydınlanma döneminin entelektüel kadın 
siyasetçisiydi. Bu gün 100 yıl süre geçmesine rağmen Perihanım’ın köyünden 
son 29 yılda hiçbir azınlık temsilcisi kadını yerel meclis üyeliğine seçilme 
başarısı göstermemiştir. Aynı zamanda son 29 yılda azınlık temsilcilerinden 
hiçbir kadın siyasetçi Gürcistan Parlamentosunda temsil olunamamıştır. 
Gürcistan’da 2016’da gerçekleştirilen yerel yönetim seçimlerinde Tiflis 
kazası ve Tiflis belediye seçimlerine hiçbir Türk azınlık temsilcisi üye seçilme 
başarısı göstermemiştir. Son 29 yılda Gürcistan’da Türklerin yoğun olarak 
yaşadığı bölgede azınlık temsilcilerinden sadece bir kadın yerel meclis 
üyeliğine milletvekili seçilme başarısı göstermiştir. Oysaki 100 yıl önce bu 
durum daha fazlaydı. 100 yıl önce Tiflis ve kazalarından Türk azınlık 
temsilcilerinden 5 üye seçilme başarısı göstermiştir. 

Parihanım bu bağımsız atmosferde pek çok azınlık kadın siyasetçilerine ilham 
olmuştur. Siyasetin dürüst yapılacağını, biz bilincini, sorunlar karşısında 
sağduyulu olması yaptığı bir siyaseti sadece makam ve mevki sahibi 
olabilmek için değil, halkına ve sahip olduğu düşüncelere en iyi doğrultuda 
hizmet edebileceğini göstermiştir. 

İki yıllık siyasi hayatında doğruluk ve dürüstlük felsefesinden ayrılmayan ve 
ilkeli bir duruş sergilemesi, sadece kendisinin ve çevresinin değil, tüm 
toplumun da çıkarlarını gözetmesine imkân sağlamıştır. Halkın derdiyle 
yakından ilgilenmesi onların her anlarında yanında olmaya gayret etmesi, 
bilgili, kültürlü, ötekileşmiş cümleleri kullanmaktan kaçınan ve egosu 
törpülenmiş bir siyasi portre çizmiştir Parihanım Sofiyeva. 

Parihanım gibi siyasetçinin, özüne ve sözüne güvenilmiştir. Bugünün siyasi 
anlayışın aksine bir tutum sergilemiştir. Siyasetini bir kadın olarak dürüst, 
kararlı ve ilkeli bir duruş sergileyerek yapmayı başarmıştır. Bu yüzdendir ki 
unutturulmaya çalışılsa da bu mümkün olmamıştır. İşini dürüst yapan, halkına 
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değer veren siyasetçiler unutturulmaya çalışılmada unutulmuyor. Onlar bir 
sonraki nesille siyasetin dürüst bir şekilde yapıla bileceği inancın 
kuvvetlendiriyorlar. 

Parihanım sadece dürüst siyaset bilincini, kadın haklarını hatırlatmakla 
kalmamış hem de Gürcistan’da azınlık kimliğinin temsilcisi olarak kendinden 
sonrakilere yurttaş bilincinin, milli bilincin önemini hatırlatacak bir miras 
bırakmıştır. Bu bilinç yeterli seviyeye ulaşamamasına rağmen son yıllarda 
azınlıkların milli ve yurttaşlık bilincinin güçlendiği görmekteyiz. Geçmiş 
yıllara nazaran, yurttaş, yaşadığı fiziki çevreyi düzenlemek için köylerde, 
kasabalarda yavaş yavaş yerel yönetimin gereğini kavrayarak bu birimlere 
işbirliğine girmektedir. 

Yıllar önce Türklerin yoğun yaşadığı bölgelere merkezden veya farklı etnik 
gruptan atanan belediye başkanları bölge halkını rahatsız etmiyordu; fakat bu 
gün yerel yönetim seçimlerinde halk belediye başkanını, artık kendisi seçmek 
istiyor ve farklı etnik gruptan atanan belediye başkanı halkı rahatsız ediyor. 
Ayrıca halk yerel yönetimlerin önderlerinin partilerin çıkarları doğrultusunda 
hizmet etmesinden ziyade ağırlıklı olarak bağımsız karar vermeyi bilen güçlü 
politikacılar olmasını istemektedirler. Bu sürecin demokratik kültürün 
yerleşmesiyle orantılı bir olay olduğun ve Parihanım gibi dürüst siyasetçilerin 
emsalinde 28 yıllık genç bir cumhuriyet yavaş yavaş dürüstlük geleneği 
önemini kavrayıp, pekiştireceği hususunda hiç kuşku yoktur. 
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Özet 

1992-1994 Yılları Karabağ Savaşı 
Amrah Bayramov* 

Dünyanın sıcak çatışma alanları listesinde yer alan Dağlık Karabağ bölgesi, 
Azerbaycan ve Ermenistan için büyük önem arz etmektedir. Bölgede iki ülke 
arasında rekabetin Çarlık Rusya’nın bölgeyi işgaline kadar dayanmaktadır. 
XX. Yüzyılın başlarından itibaren bu rekabet halklar arasında savaşa 
dönüşmüştür. 1905 yılından, Sovyetlerin bölgeyi işgaline kadar Dağlık 
Karabağ ve çevresinde on binlerce sivil insan savaşlar sonucu katledilmiştir. 
Sovyetlerin 1923 yılında bölgeye özerklik vermesi ve Doğu Zengezur 
bölgesini Kürdistan Kazası olarak adlandırması, halklar arası kardeşliği değil 
de düşmanlığı körüklemiştir. Bu düşmanlık yıllarca sessizce gelişmiş ve 
Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile savaşa dönüşmüştür. Azerbaycan ve 
Ermenistan arasında 1992 yılının ilk aylarında patlak veren Karabağ Savaşı, 
1994 yılında ateşkesle sonuçlansa da siyasi arenada hayla sorun çözümünü 
bulamamıştır. 

Çalışmada Karabağ Savaşı’nın detaylarını incelemek amaçlanırken, nitel 
araştırma yöntemlerinden belge ve doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmada 
her iki ülkeyi savaşa götüren nedenler ve Karabağ Savaşı zamanı düzenlenen 
askeri operasyonların yanı sıra siyasi olaylara da yer verilmiştir. Sonuç olarak 
bölgede düzenlenen askeri operasyonlar ve savaş zamanı gerçekleşen siyasi 
olaylar kronolojik araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Karabağ Savaşı, Gence İsyanı, Siyasi İstikrarsızlık, 
Askeri Operasyonlar 

 
 

Giriş 

Kafkasya’nın Güneyinde yer alan Küçük Kafkas dağlarını kapsayan Dağlık 
Karabağ bölgesi dünyanın sıcak çatışma alanları listesinde yer almaktadır. 
Stratejik açıdan İran ve Ermenistan toprakları dâhil Güney Kafkasya’nın 
birçok önemli noktasını kontrol altında tuta bilecek yüksekliğe sahip olan 
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Dağlık Karabağ, 4392 km² alanı kapsamaktadır. Kür-Aras nehrinden Sevan1 
gölüne kadar toprak sahasına sahip bölge, dağlık ve ormanlık alandan 
oluşmaktadır (Vildan, 2013). Dağlık Karabağ sorununun temeli Çarlık 
Rusya’ya kadar dayanmaktadır. Ruslar, İran’a karşı yaptığı savaşları 
kazanarak, 1813 Gülistan ve 1828 Türkmençay Antlaşmaları ile Güney 
Kafkasya bölgesini işgal etmiştir. Çarlık Rusya, İran Savaşı sonucu bölgede 
faaliyetini sürdüren Müslüman hanlıkların da bağımsızlığına son vermiştir. 
Bağımsız hanlıklardan birisi olan Karabağ Hanlığı`ının bağımsızlığı, 1805 
yılında Ruslarla imzalanan Kürekçay Antlaşması ile sonlandırılmıştır. Bu 
antlaşma ile hanlık Rus himayesini kabul etmek zorunda kalmıştır 
(Ferzeliyev, 1989). Türkmençay Antlaşması ile tüm Kafkasya’yı işgal eden 
Rus Çarlığı, bölgedeki Müslüman nüfusa karşı Hristiyan nüfus dengesi 
sağlamak için İran ve Osmanlı topraklarından Nahcivan, Revan ve Karabağ 
dâhil Güney Kafkasya’nın birçok bölgesine yüz binlerce Ermeni göçürerek 
yerleştirmiştir. Göçürülen Ermenilerin çoğu Karabağ bölgesinde 
yerleştirilmiştir. Bu politika Ruslar tarafından düşünülerek atılmış bir addım 
olduğu bilinmektedir. Daha çok İran ve Osmanlı saldırılarına karşı tampon 
bölge oluşturma süsü verilen bu göçlerin asıl hedefi, Rusya’nın rahatlıkla 
kendi çıkarlarına hizmet edebilecek toplumun bölgede bulunması olmuştur 
(Seyit, 2018). XX. yy başlarında dünyada yayılmaya başlayan milliyetçi 
akımdan bölgede yaşayan Ermeniler de etkilenmiştir. Bölgede üstünlük 
sağlamaya çalışan Ermeniler ve Müslüman Türkler arasında kıyasıya 
mücadele başlamış ve akabinde kanlı savaşları beraberinde getirmiştir. XX. 
yy ilk çeyreğinde Dağlık Karabağ ve etraf bölgelerinde çıkan çatışmaların 
boyutu soykırıma kadar yükselmiştir. Kafkas İslam Ordusu’nun bölgeye 
müdahalesi ile bu katliam ve savaşlar durdurulmuştur. Lakin savaşlar sonucu 
bölgede askerlerle birlikte on binlerce sivil nüfus da hayatını kayb etmiştir 
(Beşir, 2008). Sovyet Rusya, Güney Kafkasya bölgesini işgali ettikten sonra 
1918 yılında bölgede kurulan bağımsız cumhuriyetlerin varlığına son 
vermiştir. Bu dönemden sonra çatışmalar durdurulmuş, halkların kardeşliği 
için Sovyet propagandası faaliyete başlamıştır. Lakin Sovyet Hükumetinin 
1921 yılında Azerbaycan bölgesi olan Zengezur’u, Sovyet Ermenistan’ı 
sınırları içine katması ve ardınca 1923 yılında Karabağ’ın dağlık kısmında 
Dağlık Karabağ Özgür Vilayetini yaratması ile iki millet arasındaki 
düşmanlıklar daha keskin hal almıştır. Bununla yetinmeyen Sovyet yönetimi 
Karabağ’ın Laçın, Kubadlı ve Zengilan illerini kapsayan Kürdistan Kazasını 
oluşturmuştur (Собрание Узаконений и Распоряжений Рабоче- 

 
 

1Sovyet Rusya’nın işgaline kadar Azerbaycan sınırları içinde yer alan Gökçe bölgesi, işgalden 
sonra Sovyet Ermenistan’ı sınırlarına katılmıştır. Bölgede yer alan Sevan gölünün eski ismi 
tarihi araştırmalarda Gökçe olarak geçmektedir. 1930 yılında Ermeniler tarafından birçok Türk 
kökenli yer ismi gibi Sevan gölü olarak değiştirilmiştir. 
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Крестьянского Правительство А. С. С. Р, за 1923 г, Издание Народного 
Комиссариата Юстиции А. С. С. Р, 1925). 1923’de özerk bölgenin sınırları, 
Ermeni nüfusuna ezici üstünlük kazandıracak şekilde çizilmiştir. Müslüman 
köylerinin çoğu sınırların dışında kalmıştır. Ayrıca bölgenin Batı sınırları 
Ermenistan’a yakın fakat dokunmayacak şekilde çizilmiştir. Laçın ili 
Ermenistan ve Dağlık Karabağ arasında bir köprü rolünü üstlenmiştir (Waal, 
Black Garden; Armenia and Azerbaijan through Peace and War, 2003). 
Yaratılan özerk vilayetin Azerbaycan sınırları içinde kalması o dönemde 
Ermenileri memnun etmemiştir. Ermeniler Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a 
birleştirmekten asla vazgeçmemiştir. Sovyet yönetiminin son dönemlerine 
kadar Dağlık Karabağ’da nüfus üstünlüğü olan Ermeniler siyasi ve askeri 
alanda güçlü bir şekilde örgütlenmiştir. 1988 yılından sonra olayların hızlı bir 
şekilde gelişmesi eski düşmanlıkları yeniden körüklemiştir. Moskova 
yönetimi tarafından alınan bütün kararlara rağmen her iki taraf arasında 
çatışmalar ve ölümler durdurulamamıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin (SSCB) yıkılması bölgeye savaşı da beraberinde getirmiştir 
(Nazim, 2008). Çalışmada, Azerbaycan ve Türk kaynaklarının yanı sıra 
Ermeni, Rus ve Batı kaynaklarına da yer verilmiştir. Ayrıca dönemin 
Azerbaycan, Türk ve Rus gazeteleri ile birlikte Sovyet dönemine ait arşiv 
belgeleri de çalışmaya zenginlik katmıştır. Lakin Karabağ Savaşı’nın bütün 
gerçekliklerini kendinde bulunduran arşiv belgelerine, Azerbaycan Savunma 
Nazırlığı Arşivinin kapalı olmasından dolayı ulaşılamamıştır. Arşiv 
belgelerinin yetersizliği çalışmada azda olsa kendi eksikliğini ortaya 
koymuştur. 

Savaştan Önce Karabağ’da Yaşanan Olaylar 

1988-1989 Olayları 

Sovyet yönetiminin 1923 yılında Dağlık Karabağ Özerk Vilayeti’nin 
kurulmasına dair aldığı karardan 1991 yılına kadar bölgede nüfus üstünlüğünü 
atrırmaya çalışan Ermeniler, bölgeyi Ermenistan’a birleştirmek için defalarca 
Sovyet yönetimine başvuruda bulunmuştur. Lakin Sovyet liderlerinden olan 
Josef Stalin dönemi dâhil Nikita Kuruşçev ve Leonid Brejnev dönemlerinde 
de bu çabalar sonuçsuz kalmıştır. 1970 yılından itibaren Avrupa ve Amerika 
gibi ülkelerde bulunan Ermeni Lobisi’nin desteğini alan Karabağ Ermenileri, 
bölgede milliyetçi faaliyetler altında terör eylemleri gerçekleştirmiştir. 1973 
yılında Azerbaycan Devlet Güvenlik Komitesi’nin bölgede gerçekleştirdiği 
Ermeni Milliyetçileri kod adlı operasyon sonucu bölgedeki terör faaliyetleri 
kısmen de olsa durdurula bilmiştir (Dedeyev, 2014). 1981 yılında Sovyet 
yönetiminin Dağlık Karabağ’ın statüsünde ettiği değişiklikler, Azerbaycan 
yönetiminin bölge üzerindeki iktidarını azda olsa azaltmıştır. Sovyetler 
Birliği’nde onlarca özerk vilayet arasında yalnızca Dağlık Karabağ’ın 
statüsünde değişiklik yapılması, Moskova yönetimindeki Ermeni güç 
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etkisinin de bir göstergesi olmuştur (Nağı, 2009). 1980 yılının ortalarından 
itibaren, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nde (SBKP) genel sekreter Mihail 
Gorbaçov ülkenin siyasi ve ekonomik ayağını yeniden yapılandırmak için 
Perestroyka1 planını devreye sokmuştur. Bu plan beraberinde milliyetçi 
fikirleri de alevlendirmiştir. Milliyetçi hareketler, tartışmalı bölgelerden olan 
Dağlık Karabağ’da Ermenilerin hızla silahlanması ve mitingler 
düzenlemesine de zemin yaratmıştır (Heiko, 2010). 1987 yılından itibaren 
Ermeni örgütü KRUNK2, Dağlık Karabağ’da Ermeniler yaşayan şehir ve 
köyleri dolaşarak 75 bin imza toplamıştır. Bu faaliyetin nedeni bölgeyi 
Ermenistan’a birleştirmek olmuştur. Toplanan imzalı dilekçe Moskova’ya 
gönderilmiştir. Lakin Sovyet yönetimi, bu dilekçeyi halkların kardeşliğine 
zarar vereceği gerekçesi ile kabul etmemiştir. Böyle bir durumda Ermeniler, 
Dağlık Karabağ’ın merkezi Stepanakert’te (Hankendi) mitingler 
düzenlemiştir. Bütün bu faaliyetler bölgede yaşayan Türk ve Ermeni halkları 
arasında ırkçı saldırıların artmasına neden olmuştur (Анатолий, 2013). 
Ardınca Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yüz binlerce kişinin katılmı ile 
büyük bir miting düzenlenmiştir. Bu mitinglerde ırkçı ve ayrılıkçı sloganlar 
atılmasına rağmen Sovyet yönetimi sessiz kalmıştır. Gorbaçov, bütün bu 
olayların nedenini 70 yıl öncesinde yaşanan olumsuz hadiselerine bağlamıştır 
(Milliyet Gazetesi, 1990). Ermeniler, Erivan mitinglerinde Türksüz 
Ermenistan sloganları atmaya başlamıştır. Bu sloganların sonucu olarak 
Ermenistan Sovyet’inin çıkardığı kararla Ermenistan’da yaşayan yüz binlerce 
Müslüman Türk ve Kürt yurtlarından kovulmuştur. 1988 yılının ilk aylarından 
başlayan göçlerin, Aralık ayında sonlanması planlanmıştır. Ermeni kolluk 
kuvvetleri ve silahlı çeteleri köy-köy, ev-ev gezerek her kesi göçe zorlamıştır. 
Direnenler dövülmüş veya öldürülmüştür (Mecidov, 1990). Göçürülen 
Müslümanların Azerbaycan’ın Sumgayıt şehrinde yerleştirilmesi, şehirde 
yaşayan Ermenileri endişelendirmiştir. 28 Şubat 1988 tarihinde yaşanan 
Sumgayıt Olayları, bu endişeni halklı kılmıştır. Lakin Ermenilere saldıranlar 
yalnızca Azerbaycan Türkleri değil, Paşa takma ismini kullanan Ermeni 
Grigoryan’ın yönettiği çeteler de olmuştur. Saldırılarda 26 Ermeni, 6 Türk 
öldürülmüştür. Önceden planlanmış bu saldırılar Stepanakert’de Anti Türk 
harekâtının başlamasına neden olmuş ve bölgenin Türk nüfusunu saldırı 
tehlikesi altında bırakmıştır (Nazim, 2008). 

 
 

1 Perestroyka: Rusçadan Yeniden Yapılandırma olarak tercüme edilen bu politika, 1980 yılından 
itibaren gerileyen ekonomik ve siyasi alanda bir reform hareketidir. 1979 yılında eski Sovyet 
Başkanı Brejnev tarafından önerilen bu proje, Gorbaçov tarafından desteklenmiş ve onun 
iktidarı döneminde kabul edilmiştir. 
21987 yılında yaratılmış olan bu örgüt Dağlık Karabağ’ın Devrimci Yönetim Komitesi olarak 
adlandırılmıştır. Ermeni Lobisi’nin mali desteği ile yaratılan bu örgüt Ermeni Kültür Merkezi 
ismi ile de faaliyette bulunmuştur. 
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1990 Olayları 

Sovyet yönetimi Batı ülkelerini Emperyalizmle suçlarken, kendinin bile 
haberi olmadan ülkenin birçok yerinde milliyetçilik yıllarca sessiz gelişmiştir. 
Olayların başladığı 1980 yılının başlarından itibaren bölgede çıkan 
çatışmalarda 300’e yakın kişi ölmüştür. Azerbaycan Türkleri olaylara sessiz 
kalırken Ermeniler dış ülkelerden gelen silah ve mali yardımlarla güçlenmiştir 
(Milliyet Gazetesi, 1988). Sovyet yönetimi tarafından alınan bütün kararlara 
rağmen Ermeniler, Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a birleştirmekten asla 
vazgeçmemiştir. Bölgede kritik olan durumu kontrol altına almak için Sovyet 
yönetiminin 1989 yılında bölgeye atadığı yetkili temsilci Arkadi Volski’nin, 
bütün çabalarına rağmen çatışmalar ve ölümler devam etmiştir. Bölgede 
Ermenilere karşı yapılan her bir saldırı, Türk köylerinin yakılması ile 
sonuçlanmıştır. Lakin Ermenilere yapılan bütün bu saldırıların arkasında 
Ermeni örgütü, Karabağ Özgürlük Örgütü’nün olduğu araştırmalar sonucu 
ortaya çıkmıştır (Philip, 2016). 12 Ocak 1989 tarihinde Sovyet yönetimi 
imzaladığı bir kararname ile Dağlık Karabağ’ın yönetimi Azerbaycan’dan 
alınmıştır. Bölgeye özerk yönetim şekli uygulanmış ve Moskova’dan 
yönetilmeye başlanmıştır. Arkadi Volski bölgeye vali atanmış, 5 Rus, 2 
Ermeni, 1 Türkden oluşan yönetim kurulu oluşturulmuştur. Bu karara itiraz 
olarak Azerbaycan Türkleri, Bakü’de sokaklara akışarak mitingler 
düzenlemiş ve kararı protesto etmiştir (Правда Газета, 1989) . 1990 yılının 
ilk ayları bölgede Ermeni saldırıları artmış ve Azerbaycan’a giden yollar ve 
köprüler havaya uçurulmaya başlanılmıştır. Bölgede terör saldırıları artarken 
Erivan ve Stepanakert’te Ermeni protestoları hiç durmamıştır. Ermeniler 
Karabağ’da genel greve gitmiştir (Milliyet Gazetesi, 1990). Azerbaycan’daki 
protestoları ise bölgede Sovyet yönetiminin 15 Ocak 1990 tarihli sıkıyönetim 
kararı ile sonuçlanmıştır. Sovyet yönetimi Bakü’nü baskı altında tutmağa 
çalışırken, Ermeniler, silahlı birliklerini Nahcivan cephesine 
konuşlandırmaya başlamıştır (Nazim, 2008). Sonuçta Sovyet ordusu 
Bakü’deki halk harekâtını bastırmak için sivil nüfusu katlederken Ermeniler, 
Nahcivan köylerine saldırılar düzenlemiştir. 20 Ocak 1990 tarihinde Sovyet 
Alfa özel kuvvetleri, Bakü’de 200’e yakın kişi katledilmiş ve yüzlercesini 
yaralamıştır. Saldırılarda Türklerle birlikte Rus ve Yahudiler de 
öldürülmüştür. Rusya Devlet Güvenlik Komitesi,1 saldırılara katılan 
Ermenileri ustalıkla gizletmiştir. Bu saldırı Azerbaycan Türklerinin direncini 
kıramamış aksine olayların tamamen kontrolden çıkmasına neden olmuştur 
(Goltz, 2015). 20 Ocak olayları sonrası Volski, Dağlık Karabağ’ı terk etmiştir. 
Sovyetler ise bölgenin yönetimini tekrar Bakü’ye bağlamış ve Viktor 
Polyaniçko’nu yönetici olarak atamıştır. 1990 yılının Bahar ayında 

 

1KGB: Rusçadan tercümede Devlet Güvenlik Komitesi adlanan Sovyet istihbarat teşkilatı 1918 
yılında Çeka ismi ile kurulmuştur. 1954 yılında KGB ismini almıştır. 
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Polyaniçko, ona verilen yetkiye dayanarak Ermenistan’da OMOR ve 
Azerbaycan’da OMON adlanan Polis Özel Harekât Birlikleri’ni kurmuştur. 
Siyah Bereliler adlanan bu birliklerin heyeti kısa zamanda 10 bine ulaşmıştır. 
OMON, Karabağ’da bütün kontrolü ele alarak, denetim noktaları kurmuştur. 
Lakin bütün önlemlere rağmen saldırılar ve her iki tarafça silahlanma yarışı 
1990 yılının son aylarına kadar devam etmiştir (Waal, Black Garden; Armenia 
and Azerbaijan through Peace and War, 2003). 

 

1991 Olayları ve Bölgede İlk Askeri Operasyonlar 

1990 yılına gelindiğinde her iki tarafın hızlı bir silahlanma yarışına girdiği 
gözlemlenmektedir. Ermenilerin Dağlık Karabağ’da bulunan Krunk ve 
Karabağ terör örgütleri birleşerek Ermeni Ulusal Harekâtı (EUH) ismini alan 
örgütü kurmuştur. Bu örgüt Ermeni lobisinin yardımlarıyla dış ülkelerden 
gelen silahlarla donatılmıştır. Örgüt 1500’e yakın asker ve 40 tankı bölgeye 
yerleştirmeyi başarmıştır (Nazim, 2008). Azerbaycan’da ise muhalefet rolünü 
üstelenen Azerbaycan Halk Cephesi (AHC), İstanbul’dan aldığı maddi 
yardımlarla Ulusal Kurtuluş Partisi ve silahlı Bozkurt Birlikleri’ni yaratmıştır. 
Dağlık Karabağ yöneticisi Polyaniçko ise güvenliği sağlamak için bölgede 
bulunan polis birliklerini 600 bine çıkarmak için uğraşmıştır (Юрий, 2008). 
Silah sevkiyatına gelince Ermeniler, Lübnan’dan uçak dolusu havan topları, 
makineli tüfek, patlayıcı ve mermi sevkiyatı yapmıştır. Ayrıca Beyrut ve 
Şam’da bulunan terör örgütleri ile yakın ilişkileri olan savaşçılar da uçaklarla 
Erivan’a getirilmiştir. Azerbaycan tarafı ise silah sevkiyatını İran ve 
Türkiye’den yapmıştır. Tahran’dan askeri uzmanlar eşliğinde Bakü’ye gelen 
askeri araçlar AHC’ye teslim edilmiştir. Ayrıca İran hükumeti deniz yolu ile 
de Bakü’ye silah sevkiyatı yapmıştır (Milliyet Gazetesi, 1990). 

1991 yılında SSCB’nin birçok bölgesinde milliyetçi olayların patlak vermesi, 
Sovyet yönetimini referandum geçirmeye mecbur bırakmıştır. 17 Mart 1991 
tarihinde SSCB yönetiminin korunması şartı ile federatif özgür 
cumhuriyetlerin yaratılması kararlaştırılmıştır (ARPİİSSA, fond.1, siyahı.86, 
iş.37, list.2.). Bu referandumu yalnızca Ermenistan protesto etmiş ve seçime 
katılmamıştır. Ayrıca Dağlık Karabağ’da bulunan Rus ordusuna karşı silahlı 
saldırılar düzenlemiştir. Bunun bedeli Ermeniler üçün çok ağır olmuştur. 
Gorbaçov, Ermenilerin bu faaliyetlerinden sonra Komünist Partisi 
toplantısında Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu söylemiştir. 
Ayrıca Ermenistan’a giden yardımları azaltmıştır (ARPİİSSA, fond.1, 
siyahı.86, iş.37, list.2.). Buna karşılık Ermeniler, Azerbaycan bölgelerine 
karşı terör saldırılarını artırmıştır. Nisan ayından başlayarak Ermeniler, 
Azerbaycan’ın Şaumyan (Goranboy) ve Hanlar bölgelerine saldırılar 
düzenlenmiştir. Bu saldırıların komuta merkezi Azerbaycan’ın Göygöl 
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bölgesinin Çaykend köyü olmuştur. Bölgede yapılan terör faaliyetlerini 
durdurmak için Azerbaycan İç İşleri Bakanlığı operasyon düzenlemek kararı 
almıştır. Sovyet yönetimi, referandumdan dolayı Ermenileri cezalandırmak 
için bu operasyona destek vermiştir. Bölgedeki Ermeni gücü göz önünde 
bulundurularak, bölgeye çok sayıda tank, top, zırhlı araç taşımıştır. Ayrıca 
hava desteği için savaş helikopterleri hazırlık durumuna getirilmiştir. 
Azerbaycan OMON kuvvetleri ve Rus askeri kuvvetlerinin birlikte 
düzenlediği bu operasyon Halka Operasyonu ismini almıştır. Operasyon 
sonucu yüzlerce terörist ve terörist başı Tatul Krpeyan öldürülmüştür. 
Çaykend ve etraf bölgeler teröristlerden temizlenmiştir. Bu Azerbaycan’ın 
bölgeye düzenlediği ilk başarılı askeri operasyon olmuştur (Azadlık Gazetesi 
, 1991). Lakin operasyonlarda sivil nüfusun da zarar görmesi Papa dâhil 
birçok Hristiyan ülkesinin Ermenileri desteklemesine neden olmuştur. 
Operasyonlarda onlarca sivil Ermeni ölmüş ve yüzlercesi tahliye edilmiştir. 
Toplam 26 Ermeni köyü boşaltılmıştır. Tahliye edilenlerin çoğunun 
Stepanakert’e göçürülmesi Azerbaycan yönetiminin aldığı yanlış 
kararlarından biri olmuştur. Çünkü bu karar Dağlık Karabağda hem Ermeni 
sayısı artmış hem de olayların daha kritik hal almasına neden olmuştur (Юрий, 
2008). Kaybedilen köylerin geri alınması için Ermeniler, Temmuz’da Şaumyan 
Operasyonu düzenlemiş ve Paskeleva köyü Ermeniler tarafından ele 
geçirilmiştir. Hava saldırıları sonucu onlarca Türk sivil nüfus ölmüş, yaralılar 
ve hayatta kalanlar ise köyü terk etmek zorunda kalmıştır. Moskova’nın 
olaylara karışması ile taraflar barış görüşmesi için saldırıları durdurmuştur 
(Waal, Black Garden; Armenia and Azerbaijan through Peace and War, 
2003). Lakin Eylül ayının ilk haftalarından Dağlık Karabağ’da saldırlar tekrar 
başlamıştır. Her iki tarafın düzenlediği saldırılar sonucu Türkler tarafından 10 
kişi ölmüş, 21 kişi yaralanmıştır. Ermenilerde ise bu sayı 5 ölü 6 yaralı 
olmuştur. Ermenilerin 10 Eylül sabah saatlerinde Hocalı şehrine düzenlediği 
saldırılar sonucu bir kişi ölmüş, 27 kişi ise ağır yaralı olarak Ağdam 
hastanesine kaldırılmıştır (Halk Gazetesi, 1991). 

Ağustos 1991’de Moskova’da Gorbaçov’a karşı başarısız askeri girişme 
destek verenlerden biri de Dağlık Karabağ yöneticisi Polyaniçko olmuştur. 
Darbenin başarısızlıkla sonuçlanması itibarını yitirmiş Polyaniçko’nun, 
Azerbaycan’ı terk etmesine neden olmuştur. Bundan sonra Azerbaycan 8 
Eylül’de Bağımsızlık Paktı’nıilan etti. İlk Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov 
seçilmiştir. Ermenistan bağımsızlığını 21 Eylül’de kazanmasına rağmen 
siyasi ve askeri yönden çok daha hazırlıklı olmuştur. Ermenistan’da ilk 
Cumhurbaşkanı LevonTer-Petrosyan seçilmiştir (Waal, Black Garden; 
Armenia and Azerbaijan through Peace and War, 2003). Arkasınca 
Azerbaycan yönetimi, 18 Ekim 1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
bağımsızlığına dair Anayasa Paktı’nı kabul etmiştir (Abülfez, 1992). Her iki 
ülke bağımsızlığını kazansa da iki halk arasında düşmanca yapılan faaliyetler 
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durdurulamamış ve çatışmalar sürmüştür. Dağlık Karabağ sorununu barış 
yolu ile çözmek için Rusya Cumhurbaşkanı Boris Yeltsin ve Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 21 Eylül’de Bakü’ye gelmiştir. 
Bakü’de sorunla ilgili Azerbaycan tarafı ile konuşmalar gerçekleştirilmiştir. 
22 Eylül’de ise Yeltsin, Nazarbayev ve Mutallibov birlikte helikopterle 
Stepanakert’e gitmiştir. Stepanakert’de Ermeni heyeti ile yapılan 
görüşmelerden bir sonuç alınamamıştır. Ermeni tarafının Dağlık Karabağ’a 
bağımsızlık talebi Yeltsin tarafından ret edilmiştir. Buna ilave olarak 
Ermeniler Stepanakert meydanında miting düzenlemiştir (Halk Gazetesi, 
1991). Azerbaycan yönetimi tekrar barış görüşmeleri için 20 Kasım’da, Rusya 
ve Kazakistan temsilcileri de dâhil bölgeye bir heyet yollama kararı almıştır. 
Heyeti taşıyan helikopter Martuni (Hocavend) ilinin Karakend köyünde 
kazaya uğramıştır. Bu kaza sonucu 23 kişi ölmüştür. Ölenler arasında devletin 
üst düzey bürokratları, savcı ve milletvekilleri bulunmuştur. Azerbaycan 
yönetimi helikopteri Ermenilerin düşürdüğü iddiasında bulunurken, 
Ermeniler helikopterin kaza sonucu düştüğü açıklamıştır (Halk Gazetesi, 
1991). Helikopter olayı durumun daha da kritik hal almasına neden olmuştur. 
Ermeniler, 19 Kasım’dan itibaren saldırılar düzenleyerek Hocevend şehrini 
kuşatma altına almıştır. Saldırılan sonucu onlarca sivil ölmüş, birçoğu 
yaralanmıştır. Ayrıca Ermeniler, aynı tarihte Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni 
ilan etmiştir (Nazim, 2008). Buna karşılık Azerbaycan Ulusal Meclisi 
toplanarak 26 Kasım’da beş maddeden oluşan bir karar almıştır. Kararda, 
Dağlık Karabağ’ın özerklik statüsü feshedilmiş ve bölge Azerbaycan’a 
bağlanmıştır (ACYSY, 31 Aralık 1991). Bu karara karşı Ermeniler, mitingler 
düzenlemiş ve Dağlık Karabağ Parlamento’su (DKP), 10 Aralık 1991 tarihi 
için referandum kararı almıştır. Dağlık Karabağ’da geçirilen referanduma 
Türkler protesto ederek katılmamıştır. 11-12 Aralık’ta Stepanakert 
Azerbaycan topçu saldırılarına maruz kalmıştır. Su ve elektrik hatları 
kesilmiştir. Saldırılar sonucu 10 Ermeni ölmüş, 11 ise yaralanmıştır. 
Referanduma çıkarılan kararlar oy çokluğu ile kabul edilmiş ve Dağlık 
Karabağ Meclisi, Ermenistan’a birleşme kararı almıştır. Bu karardan sonra 
olaylar tamamen kontrolden çıkmış ve her iki ülke savaşa sürüklemiştir 
(Юрий, 2008). 

Karabağ Savaşı 

1992 Hocalı Katliamı ve Bahar Askeri Operasyonları 

Rusya’da gerçekleşen başarısız Ağustos askeri darbesinden sonra SSCB’nin 
çökme süreci resmen başlamıştır. Sovyet yönetiminin ülkeyi kurtarma 
çabaları sonuçsuz kalmıştır. Komünizm sisteminin çökmesi ile Avrupa, Orta 
Asya ve Güney Kafkasya’da bağımsız devletler kurulmuştur (Azadlık 
Gazetesi, 1993). 8 Aralık 1991 tarihinde imzalanan Belovejsk Antlaşması 
sonucu SSCB tarihe karışmıştır. Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile Güney 
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Kafkasya’da bağımsızlığını kazanan Azerbaycan ve Ermenistan arasında, 
Sovyetlerin son döneminde bile çatışma ve ölümlerin yaşandığı Dağlık 
Karabağ’da savaş patlak vermiştir. Savaşın başlangıcından itibaren daha iyi 
hazırlanmış Ermeni birlikleri, savaş tecrübesi ve askeri komutası yok 
derecede olan Azerbaycan birlikleri karşısında üstün durumda olmuştur. 
Ermenistan’da savunma alanı üç yıl önce kurulurken, Azerbaycan’da bu alan 
1991 yılının sonu ve 1992 yılının Ocak ayında yaratılmıştır (Nağı, 2009). 
Azerbaycan Ulusal Ordusu’nun kurulması için Ayaz Mutallibov, Türkiye’nin 
desteğine ihtiyaç duymuştur. Türkiye, Karabağ sorununda diplomatik 
başarıya varamayınca, askeri yardım için Azerbaycan’ı ziyarette bulunmuştur. 
Bu ziyaretler sonucu 5.000 makineli tüfek, silah ve mühimmat dâhil ilk askeri 
yardım, gizli operasyonla Nahcivan üzerinden Bakü’ye gönderilmiştir 
(Souleimanov & Evoyan, 2012). Savaşın ilk günlerinde Dağlık Karabağ 
bölgesinde birlikte yaşayan Türk ve Ermeni nüfusu Azerbaycan ve 
Ermenistan arasında yaşanan anlaşmazlıkların onları etkilemeyeceğine 
inanmıştır. Lakin milliyetçi fikirler ve iki halk arasındaki etnik farkındalık 
ağır basmıştır. Azerbaycan ve Ermenistan’ın bazı yazarların nefret anlatımlı 
söylemleri de düşmanlığın büyümesinde etkili olmuştur (Waal, The Caucasus 
and Introductıon, 2010). 

Savaşın ilk günlerinden itibaren Azerbaycan’ın Ağdam şehri gönüllü 
birliklerle dolmuştur. Ermeni tarafından ise Kaliforniyalı Ermeni asıllı Monte 
Melkonyan’ın komuta ettiği birlikler bölgede askeri faaliyette bulunmuştur 
(Waal, The Caucasus and Introductıon, 2010). Azerbaycan tarafından ise 
Çeçen komutan Şamil Basayev komutasındaki birlikler dâhil 2000’e yakın 
paralı Afgan asker1de savaşa katılmıştır (Shavarsh, 2016). Savaşa hazırlıksız 
olan her iki tarafın aniden büyük silahlarla silahlandırılması korkunç 
saldırılara neden olmuştur. Azerbaycan birlikleri Şuşa’ya yerleştirdikleri Grad 
roketleri ile Stepanakert şehrini bombalarken Ermeniler, 366. Rus Alayının 
zırhlı birliklerini arkasına alarak Türkler yaşayan köyleri yok etmeye 
başlamıştır (Waal, The Caucasus and Introductıon, 2010). Azerbaycan 
birliklerinin Stepanakerti bombalamasındaki asıl amaç referandumla Dağlık 
Karabağ’ı bağımsız bölge ilan eden Ermeni direncini kırmak olmuştur. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Mutallibov, Ermeni tarafı ile meseleyi barışçıl 
yollarla çözmek için masaya oturacaklarını bildirmiştir. Ayrıca bölgede insan 
haklarının güvence altına alınması ile Ermeni halkına daha fazla kültürel 
özerklik vereceklerini de dile getirmiştir. Lakin Ermeni tarafı, görüşmelere 
gitmeyince saldırılar savaşa dönüşmüştür (Ohannes, 2012). Ermeni 
birliklerinin saldırısı sonucu Ağdam-Hocalı yolu ele geçirilmiş ve Hocalı 
şehri kuşatma altında kalmıştır. Bölgede tek hava limanının olduğu Hocalı 

 

1 Bu Afgan askerler, dönemin Azerbaycan Polis Özel Harekât Kuvvetleri “OMON” komutanı 
Rövşen Cavadov’un çabaları sonucu bölgeye sevk edilmiştir. 
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şehrini ele geçirmek Ermeni birliklerinin ilk hedefi olmuştur. Bu yolla 
Ermeniler, Dağlık Karabağ ve Erivan arasında hava yolu ile iletişim 
sağlamayı planlamıştır (Waal, The Caucasus and Introductıon, 2010). 
Azerbaycan birliklerinin saldırısı sonucu ise Stepanakert yakınında bulunan 
Kerkicahan köyü ele geçirilmiştir. Azerbaycan birlikleri, Hocalı şehrini 
kuşatmadan kurtarmak için birkaç küçük çaplı operasyon düzenlemiştir. Bu 
operasyonlardan sonuncusu Ağdam gönüllü birliklerinin, 26 Ocak sabah saat 
5’de düzenlediği Daşaltı Operasyonu olmuştur. General Tacettin 
Mehdiyev’in, komuta ettiği operasyon Azerbaycan birliklerinin yenilgisi ile 
sonuçlanmıştır. Bölgede istihbarat aparılmadan başlatılan operasyonda, 
iletişim sağlama eksikliği ve bölgeden seçilen gözcülerin hainliği sonucu 
Azerbaycan tarafına büyük kayıplar verdirmiştir. Ermenilerin Daşaltı köyünde 
kurduğu tuzaklar ile Azerbayan tarafı ondan fazla ölü 62 yaralı ve 70 kayıp 
vererek geri çekilmiştir (Azadlık Gazetesi, 1992). Karşı saldırıya geçen 
Ermeni birlikleri, Kerkicahan, Kuşçular ve Karadağlı köylerini işgal etmiştir. 
Saldırılar sonucu, 92 köy savunucusu ile birlikte 54 sivil de öldürülmüştür. 
Esir alınan 117 kişiden 77’si katledilmiştir (Nağı, 2009). 1992 yılının Şubat 
ayına gelindiğinde Hocalı-Ağdam yolu tamamen Ermeni birlikleri tarafından 
kapatılmıştır. Kuşatma altında kalan şehirlerle yalnızca hava yolu ile iletişim 
sağlanmıştır. Şehir savunma komutanı Elif Hacıyev, sivillerin tahliyesi için 
hükumetten helikopter desteği istemiştir. Lakin Bakü, şehre hiçbir yardım 
göndermemiştir. 25 Şubat gecesi Ermeni birlikleri, 366. Alayın desteği ile üç 
taraftan şehre saldırmıştır. Savunma birlikleri şehri korumak için düşman 
kuvvetlerini Gargar Nehri vadisi yamacında karşılarken, şehirde bulunan 
sivillerin de tahliyesini başlatmıştır. Kadın çocuk ve yaşlı olmakla yüzlerce 
sivil, Nahcivanik köyünü geçerek Ağdam şehrine ulaşmak için tahliye 
edilmiştir. Ağdam şehrinde yerleşen Azerbaycan karakoluna sadece 10 km’ye 
kadar bir mesafede siviller Ermeni birlikleri tarafından pusuya düşürülmüştür 
(Goltz, 2015). Hocalı şehri Ermeniler tarafından işgal edilmiş ve Azerbaycan 
için kayıplar büyük olmuştur. Ermeni birlikleri şehirde bir katliam 
gerçekleştirmiştir. 63 çocuk, 106 kadın ve 70 yaşlı dâhil toplam 600’den fazla 
sivil vahşice katledilmiştir. 1275 kişi yaralı halde kurtulmayı başarsa da 150 
kişi hakkında hiçbir bilgi elde edilememiştir. Saldırıya Ermeniler tarafından 
Fransız paralı askerlerin katıldığı da iddia edilmektedir. Katliam, Bakü’de 
büyük protestoya sebep olmuştur. Muhalefetin talebi üzerine 6 Mart 1992 
tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov, vazifesinden istifa 
etmek zorunda kalmıştır. Yerine vekâleten Meclis Başkanı Yakup 
Mammedov atanmıştır. Azerbaycan bu katliamdan sonra Rusya ile mesafeli 
ilişkilerde bulunmuştur. 21 Mart’ta Kiev’de toplanan Bağımsız Devletler 
Topluluğu (BDT) toplantısına, Azerbaycan Cumhurbaşkanı katılmamış ve 
Azerbaycan yetkililer hiçbir anlaşmaya imza atmamıştır (Arif, 2004). 
Hocalı’ya düzenlenen saldırı 
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önceden Azerbaycan İç İşleri Bakanlığı’na rapor edilmesine rağmen hiçbir 
önlem alınmamıştır. Hatta saldırı raporu Cumhurbaşkanı danışmanı Musa 
Memmedova da bildirilmiştir. Kısacası Hocalı Azerbaycan yönetimi 
tarafından kaderine terk edilmiştir (Azadlık Gazetesi, 1992). Ermenilerin 
Hocalı’nı işgalinden sonra taraflar arasında barış görüşmeleri için komşu ülke 
İran arabuluculuk yapmıştır. Şubat sonlarından itibaren geçici de olsa ateşkes 
gerçekleştirilmiş ve barış görüşmeleri düzenlenmiştir. İran, Ermenistan ve 
Azerbaycan üçlüsü 14-16 Mart Tahran’da barış için bir araya gelmiştir. Barış 
görüşmeleri Mart sonlarına kadar devam etse de bir gelişme elde 
edilememiştir. İran tarafı barış görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasında 
BDT’ni suçlu bulmuştur. Azerbaycan tarafında iktidar mücadelesi yaşanırken, 
Ermeni birlikleri, Dağlık Karabağ’da yeni topraklar ele geçirmiştir (Ohannes, 
2012). 

Karabağ’daki askeri başarısızlıkları durdurmak için Azerbaycan 
Genelkurmay Başkanı olarak atanan Rahim Gazıyev, Sovyet ordusunda 
hizmet eden Azerbaycan Türklerinin vatanı korumak için Azerbaycan’a 
dönmesi çağrısında bulunmuştur. Ayrıca Karabağ’da çatışan birliklerin çoğu 
polis birliklerinden oluşmuştur. Diğer güç odağı ise İçişleri Bakanlığına bağlı 
Ruşen Cavadov komutasındaki OMON kuvvetleri olmuştur. Askeri-polislerin 
çoğu İskender Hamidov komutasında bulunan Bozkurt birliklerinde 
toplanmıştır. Lakin bütün bu gruplar arasında ayrımcılık yaşanmıştır (Goltz, 
2015). Azerbaycan için diğer bir sorun iktidar mücadelesi olmuştur. Yeni 
atanan ve kendini milliyetçi olarak gösteren Genelkurmay Başkanı Gazıyev, 
aslında Rus Savunma Bakanı Pavel Graçov’un en sadık adamı olarak 
bilinmektedir. Gazıyev’in ilk işi Türkçü politika izleyen ve halk arasında 
büyük nüfusu olan Abulfez Elçibey’i ve partisinin halk arasında nüfusdan 
düşürmek olmuştur. Elçibey’e karşı düzenlenen suikast planının başarısız 
olması sonucu Gazıyev, diğer planı devreye sokmuştur. Bu plan Dağlık 
Karabağ’da Türk yerleşim yeri olan Şuşa ve Laçın bölgelerinin Ermenilere 
verilmesi olmuştur. Bu sayede ülkede kargaşa yaşanacak ve Rusya’nın 
onayladığı biri iktidar gelecekti (Arif, 2004). 

1992 yılının Nisan ayında Şuşa’ya gönderilmiş Albay Elbrus Orucov, 
bölgedeki kuvvetleri bir araya toplayarak Şuşa savunma birliklerini 
oluşturmuştur. Ayrıca Orucov, Şuşa, Laçın, Zengilan ve Kubadlı bölgelerinin 
askeri yöneticisi olarak atanmıştır. Lakin gerçekleştirilen faaliyetler hiçbir 
sonuç vermemiştir. Zira Şuşa saldırısından önce 1500 kişilik Şuşa savunma 
birliklerinin çoğu kasıtlı olarak mezuniyete ve diğer bölgelere gönderilrmiştir. 
Bölgede az sayıda polis kuvveti, gönüllüler ve bir tank taburu kalmıştır (Nağı, 
2009). Ermeni saldırısı 8 Mayıs saat 2:30’da başlamıştır. Ermeni birlikleri, 
Türklerin şehri boşaltması için bulunan bütün tahliye yollarını açık 
bırakmıştır. Ayrıca şehri terk edenlere ateş edilmemesi emri de verilmiştir. 
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Daşaltı yüksekliğinden saldırı düzenlemeye çalışan Ermeni komandoları 
başarısız olmuştur. Kuzeyden ve Doğudan saldıran Ermeni birlikleri savunma 
hattını yarmayı başarmıştır. Siviller sonuna kadar şehirde kalsa da yıkıcı topçu 
ateşinden sonra şehri terk etmek zorunda kalmıştır. 9 Mayıs sabahı Ermeni 
birlikleri Şuşa’yı ele geçirmiştir. Savaş sadece bir gün sürse de 300’den fazla 
kişi ölmüştür (Waal, Black Garden; Armenia and Azerbaijan through Peace 
and War, 2003). Azerbaycan devlet televizyonu Genelkurmay Başkanlığı’nın 
emri ile yayınladığı Şuşa’nın Azerbaycan kuvvetleri tarafından geri alınması 
haberi de asılsız çıkmıştır. Araştırmalar sonucu Şuşa’nın Ermeni birliklerinde 
olduğunu ve Laçın bölgesinin her iki taraftan bombalandığı ortaya çıkmıştır 
(Azadlık Gazetesi, 1992). Şuşa’nın işgalinden sonra Ermeni birlikleri, Dağlık 
Karabağ ve Ermenistan arasında koridor rolünü oynayan Laçın’ı ele geçirmek 
için harekete geçmiştir. Ermeniler Laçın’da Kürt nüfusunun da yaşadığını göz 
önünde bulundurarak bölgede Türk-Kürt sorununu kullanmıştır Kürtleri, 
Türklere karşı destekleyen Ermeniler, bölgede ayrımcılık yaratmağı 
başarmıştır. Sözde Kürtleri destekleyen Ermeniler, Laçın ve Kelbeceri işgal 
ederken binlerce Kürdü de bölgeden göçe etmeye zorlamıştır. İlginç olan olay 
ise dünya Kürtlerinin buna sessiz kalması olmuştur (Goltz, 2015). 
Moskova’da yerleşen Kürt Kültür Merkezi başkanı Timur Broyev1, 18 
Mayıs’ta Dağlık Karabağ Kürtleri adından bir bildiri yayınlamıştır. Kürt 
halkının haklarını savunan bu örgüt, Karabağ’da Kürtlerin yaşadığı 
bölgelerden Azerbaycan ve Ermenistan ordularının çıkarılmasını talep 
etmiştir. Ayrıca Karabağ sorununda barışın elde edilmesi için Azerbaycan ve 
Ermenistan arasında bulunan Kürtler yaşayan bölgelere özerklik verilmesini 
istemiştir. Lakin savaş, bu taleplerin yalnızca kâğıt üzerinde kalmasına neden 
olmuştur (Azadlık Gazetesi, 1992). 17 Mayıs’ta Ermeni birlikleri Laçın 
şehrine karşı saldırıya geçmiştir. Azerbaycan kuvvetleri ise şehri kaderine 
bırakarak terk etmiştir. Fazla mukavemetle karşılaşmayan Ermeniler, 18 
Mayıs’ta Laçın’ı işgal etmiştir. Laçın’ın işgali ile Ermenistan yolu açılmış ve 
Erivan’dan silah takviyesi yapılmıştır (Waal, Black Garden; Armenia and 
Azerbaijan through Peace and War, 2003). Şuşa ve ardınca Laçın’ın işgali 
Azerbaycan Hükumetinde büyük bir kargaşanın yaranmasına neden olmuştur. 
Bu kargaşa sonucu iktidar el değişmiş, 7 Haziran 1992 seçimlerinde AHC’i 
lideri Abulfez Elçibey Cumhurbaşkanı seçilmiştir (Arif, 2004). 

Azerbaycan’da Halk Cephesi İktidarı ve İlk Başarılı Operasyonlar 

Azerbaycan’da 7 Haziran seçimleri sonrası iktidara gelen milliyetçi Elçibey 
iktidarı ile birlikte Azerbaycan ordusu da Karabağ’da inisiyatifi ele 
geçirmiştir. 12 Haziran 1992 tarihinde başlayan güçlü Azerbaycan saldırısı 

 
1 Moskova’da yerleşen ve Kürt halkının hukuklarını savunan Birlik Kürt Cephesi yönetim 
heyeti üyesi olarak çalışmıştır. 



|164 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih  
 

 

 

karşısında Ermeni kuvvetleri tutunamayıp geri çekilmek zorunda kalmıştır. 
Rus tanklarının da desteğini alan Azerbaycan birlikleri, kısa zamanda 
Şaumyan (Goranboy), bölgesini Ermeni kuvvetlerinden temizleyerek 
ilerlemiştir (Waal, The Caucasus and Introductıon, 2010). Aynı zamanda 
Askeran, Hadrut ve Ağdere bölgelerine operasyon düzenleyen Azerbaycan 
birlikleri, 48 saat içinde Ermeni birliklerini Dağlık Karabağ’ın Güney kısmına 
doğru iterek Ağdere (Mardakert) bölgesini kuşatma altına almıştır. 15 
Haziran’da karşı saldırıya geçen Ermeni kuvvetleri ağır kayıplar vererek geri 
çekilmek zorunda kalmıştır. 17 Haziran’dan- 9 Temmuz’a kadar Azerbaycan 
kuvvetlerini saldırısı sonucu Ağdere kasabası, Marguşevan ve Aterk köyleri, 
Asgeran yönünde ise altı köy Ermeni kuvvetlerinden temizlenmiştir (Nağı, 
2009). Bu saldırılarda Azerbaycan birlikleri, Rusların Gence’de yerleşen 4. 
Ordusu ile anlaşmıştır. Çünkü saldırılarda yer alan tankları profesyoneller 
kullanmıştır. Azerbaycan ordusu o dönem bu kadar deneyimli tankçı 
birliklerine sahip olmamıştır (Waal, Black Garden; Armenia and Azerbaijan 
through Peace and War, 2003). Saldırılar sonucu Azerbaycan yetkili 
makamları, geri çekilen Ermeni birlikerinin büyük bir kayıp yaşadığını 
açıklamıştır. Azerbaycan ordusu, Ermenilerden temizlenen bölgelerde gözcü 
birliklerini konuşlandırmıştır (Goltz, 2015). 4 Temmuz’da barış görüşmeleri 
maksadı ile Azerbaycan tarafının durdurduğu askeri operasyonlar, Ermenileri 
karşı saldırıya geçmesi ile yeniden başlanmıştır. Ermeniler, kayıp ettiği 
toprakları geri almak için büyük bir karşı saldırı başlatmıştır. Lakin bu saldırı 
Ağdere yakınlarında durdurulmuş ve Ağustos ayında Azerbaycan kuvvetleri 
topçu atışları desteği ile karşı saldırıya geçmiştir. Ermenilerin beklemediği bir 
şekilde ilerleyen saldırısı Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ’ın nerdeyse 
yarısını ele geçirmesine neden olmuştur. 83 gün süren operasyonlar sonucu 
Ağdere-Kelbecer yolu Azerbaycan kuvvetlerinin denetimi altına geçmiş ve 
Ermeni birlikleri 2000 kayıp vererek bölgenin Güney kısmına itilmiştir (Nağı, 
2009). Rusların desteklediği Azerbaycan ordusunun saldırılarını Rusların 
kendisi durdurmuştur. Ermenistan üst düzey yetkililere göre Azerbaycan 
ordusunun saldırısı o kadar hızlı olmuştur ki Azerbaycan birlikleri, kısa 
zamanda Stepanakert’e yarım saatlik mesafeye varmıştır. Ermeniler, saldırıyı 
durduramayacağını anlayınca Rus yardımına başvurmuşlardır. Rusların 
havalandırdığı helikopter ve uçakların bombardımanı sonucu Azerbaycan 
ordusunun saldırısı durdurula bilmiştir. Ermenistan saldırıların durması 
sonucu Stepanakert’e destek birlikleri gönderirken, Azerbaycan birlikleri de 
şehre hava saldırısı ve topçu bombardımanı başlatmıştır. Bu saldırılar sonucu 
yüzlerce sivil evsiz sokaklarda kalmıştır (Waal, Black Garden; Armenia and 
Azerbaijan through Peace and War, 2003). 

1992 yılı operasyonları ve insani kayıpları, diplomatik çabaların askeri 
operasyonların gölgesinde kaldığı kanıtlamıştır. Haziran-Eylül ayları arasında 
yapılan bütün barış görüşmelerinden hiçbir olumlu sonuç alınamamıştır. 
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Roma’da yapılan barış görüşmeleri sırasında Dağlık Karabağ’ın Ermeni 
temsilcileri ile görüşmelere Azerbaycan tarafı yanaşmamıştır. Azerbaycan 
delegeleri, Karabağ temsilcileri ile görüşmelerin Azerbaycan’ın egemenliğini 
tehdit edeceğini öne sürerek, görüşmeyi reddetmiştir. Her iki tarafın masada 
anlaşmazlığı geçici olarak durdurulan askeri operasyonların yeniden 
canlanmasına neden olmuştur (Ohannes, 2012). 18 Eylül’de Azerbaycan 
birlikleri, Laçın Koridoru’nun Ermenilerden temizlemek için askeri 
operasyonlar başlatmıştır. Azerbaycan topçuları Şuşa şehrini yoğun 
bombardıman altında tutarken, piyade birlikleri Hocavend istikametinde 
Ermeni savunma hattını yararak ilerlemiştir. Hocavend şehri Azerbaycan 
birliklerinin eline geçtikten sonra ordu, Laçın istikametinde ilerlemiştir. 
Rusların acil bir şekilde duruma müdahalesi sonucu operasyonlar 
durdurulmuş, barış görüşmeleri başlatılmıştır (Nağı, 2009). 19 Eylül’de 
Rusya’nın düzenlediği bu barış görüşmeleri sonuçsuz kalmıştır. Teklif edilen 
her iki ordunun aşamalı şekilde geri çekilmesi planı, tartışmanın daha da 
tırmanmasına yol açmıştır. Ayrıca bu plan, Dağlık Karabağ etrafında 
uluslararası bir krizin patlak vermesi tehdidini yaratmıştır (Ohannes, 2012). 
1992 yılının sonbaharında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu Ermeni 
kuvvetleri Ağdam ve Hocavend’in bazı köylerini ele geçirmiştir. İlerleyen 
Ermeni birlikleri, 16 Kasım’da Azerbaycan Harbiyeli taburu tarafından 
Ağdam yakınlarında durdurula bilmiştir. Ermenilerin, Azerbaycan 
kuvvetlerini Laçın saldırısı esnasında oyalamak için Kubadlı ve Zengilan 
bölgelerine saldırması sivil kayıplara neden olmuştur. 1993 yılının Ocak ayı 
dâhil yapılan savaşlarda her iki tarafta bazı köyleri ele geçirse de tamamen 
üstünlük kazanamamıştır. 1993 yılının Ocak ayından itibaren Azerbaycan 
kuvvetlerinin, saldırı operasyonlarını bırakıp, savunma pozisyonuna geçmesi 
askeri yenilgini de beraberinde getirmiştir (Nağı, 2009). 

1993 Yılı Azerbaycan’ın Askeri Yenilgileri 

Azerbaycan’da Haziran 1992’de iktidara gelen A. Elçibey, zamanla Rus ve 
İran karşıtı, Türkiye yanlısı bir politika izlemiştir. Rusya’yı Azerbaycan’ın iç 
işlerine müdahalede bulunmakla suçlamıştır. İran’da yaşayan Azerbaycan 
Türkleri içinse birleşme çağrısında bulunmuştur. Bütün bu siyasi faaliyetler 
İran ve Rusya’nın Ermenistan’a yakınlaşmasına neden olmuştur (Ohannes, 
2012). Elçibey’in dış politikada Türk yanlısı bir politika izlemesi karşılığında 
Türkiye’den umduğu desteği görememiştir. Almak istediği 250 milyon 
dolarlık kredi ve 150 askeri danışman yardımı ise bazı politik sebeplerden 
dolayı gecikmiştir. Bu da Elçibey’in, ülkede nüfus kaybetmesine yol açmıştır. 
Siyasi çekişmeler başlamış, iç savaşa götüren yol açılmıştır (Arif, 2004). 1993 
yılı 5 Şubat’tan itibaren Ermeniler, Dağlık Karabağ’da ittirdikleri toprakları 
geri almak için karşı saldırı başlatmıştır. Güçlü topçu desteği ile sağlanan 
saldırı sonucu Ermeni kuvvetleri Serseng su barajına doğru 10 km ilerlemiştir. 
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Ermeni saldırısı 23 Şubat’ta Serseng barajı yakınlarında durdurula bilmiştir 
(Nağı, 2009). 1993 yılının başlarından Ermeni zaferleri ve Azerbaycan’ın 
yenilgisinin ana nedeni, iç çatışmalar olmuştur. Milli Savunma Bakanı Rahim 
Gazıyev istifa etmiştir. Elinde büyük güç bulunduran Albay Süret Hüseynov 
ise birliklerini Gence’ye çekerek, hükumetle çatışma halinde bulunmuştur. 
Böyle bir durumda Ermenistan’la sınır bölgesi olan Kelbecer savunmasız 
kalmıştır. Bu da Ermeni kuvvetleri için kaçınılmaz fırsat olmuştur (Waal, The 
Caucasus and Introductıon, 2010). 27 Mart 1993 tarihinde Ermeni kuvvetleri 
dört istikamette Kelbecer’e doğru saldırıya geçmiştir. İki Ermeni birliği 
Ermenistan’ın Vardenis ve Cermuh istikametinden, diğer iki birlik ise Laçın 
istikametinden ve Dağlık Karabağ’ın Kuzey-Batı kısmından saldırı 
düzenlemiştir. Savunmasız bırakılan bölgede Ermeniler hiç kayıp vermeden 
ilerlemiş ve 2 Nisan’da Kelbecer ele geçirilmiştir. Bölgeyi savunan az sayıda 
birlikler Murovdağ istikametinde geri çekilmiştir (Nağı, 2009). Kelbecer 
bölgesine giren Ermeniler karşısına çıkan her kesi katletmiştir. Yüzlerce 
Müslüman Türk ve Kürt dağlarla kaçıp kurtulmaya çalışırken ölmüştür. 
Ermenilerin bu işgali dünyada sert tepki ile karşılanmıştır. Birleşik Milletler, 
işgalin durdurulması ve Ermeni birliklerinin bölgeden çekilmesi için 822 nolu 
karara uygun dört karar yayınlamıştır Ermeniler baskı altında bırakılmış ve 
mecburen çıkarılan kararı imzalamak zorunda kalmıştır. Ermeni kuvvetleri 
Kelbecer’den çıkmağa hazırlanırken, Azerbaycan’da Albay Hüseynov’un 
birlikleri ile hükumet kuvvetleri arasındaki çatışma, durumu Ermenilerin 
lehine değişmiştir (Waal, The Caucasus and Introductıon, 2010). 

Gence Olayları ve Ermeni İşgalleri 

28 Mayıs 1993 tarihinde Ruslar önceden anlaşıldığı gibi Azerbaycan’dan 
askeri birliklerini geri çekmeye başlamıştır. Gence’de yerleşen Rus birlikleri 
komutanı Valeri Şerbak ve askeri heyeti bölgeyi terk etmiştir. Rus ordusunun 
bölgeyi vaktinden önce terk etmesi ve silahları Albay Hüseynov’a bırakması 
da bir ilginç olay olmuştur. O dönem hükumetle Albay Hüseynov arasında 
zaten gergin durum hüküm sürmüştür. Rusların Albay Hüseynov’a askeri 
danışmanlar ve silah bırakması Albayı resmen askeri darbe yapmaya teşvik 
etmek anlamına gelmiştir (Arif, 2004). Hükumetin Albay Hüseynov üzerine 
askeri birlik göndermesi olayalrı körüklemiştir. Elçibey hükumetinin 4 
Haziran’da Gence’ye yolladığı kuvvetler, Hüseynov’un 709. Alayı tarafından 
mağlup edilerek geri çekilmek zorunda bırakılmıştır. Çatışmalarda 70’e yakın 
kişi ölmüş ve birçoğu da yaralanmıştır (Goltz, 2015). Bakü’ye doğru ilerleyen 
Hüseynov birlikleri, iki hafta içinde Bakü yakınlarında konuşlanmıştır. 
Elçibey Hükumetinin, BDT’na katılmaması ve Dağlık Karabağ’da Rus barış 
kuvvetlerinin yerleştirilmesine izin vermemesi Azerbaycan’da askeri darbe ile 
sonuçlanmıştır. Bu darbenin Rus General Sherbak tarafından desteklenmesi, 
darbenin bir Rus zekâsı tarafından organize edildiği açıkça 
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ortaya koymuştur. Lakin Haydar Aliyev’in olayalara müdahalesi sonucu 
Rusların, Azerbaycanda gerçekleştirmek istediği iç savaşın karşısı alınmıştır 
(Souleimanov & Evoyan, 2012). 24 Haziran’da Elçibey’in görevlerini Haydar 
Aliyev devir almıştır (Arif, 2004). İktidarda siyasi çekişmeler sürürken, 
ülkenin farklı bir yerinde farklı bir darbe senaryosu çizilmiştir. Ordu komutanı 
Alikram Hümbetov, Azerbaycan’ın Güney kısmında Talış Muğan 
Cumhuriyeti yaratmak için hükumete karşı isyan etmiştir. Eski Savunma 
Bakanı R.Gazıyev’in desteğini alan Alikram Hümbetov, eski Cumhurbaşkanı 
A.Mutallibov’a sadakat yemini etmiştir. Bu isyan Gence isyanının bir parçası 
olmuştur. Rusların yazdığı bu senaryonun tek amacı Mutallibov’u tekrar 
iktidara getirmek olmuştur. Aslında Albay Hüseynov’da, Mutallibov’un 
Cumhurbaşkanlığı için isyan etmiştir. Lakin Haydar Aliyev bu planı 
bozmuştur (Waal, Black Garden; Armenia and Azerbaijan through Peace and 
War, 2003). İnisiyatifi ele alan H.Aliyev önce Meclis Başkanı seçilmiş, 3 
Ekim’de yapılan seçimlerde Azerbaycan’ın 3. Cumhurbaşkanı olmuştur. 
Azerbaycan’daki siyasi kaosdan yararlanan Ermeniler, Azerbaycan 
kuvvetlerinin kontrolünde olan bölgeleri işgal etmeye başlamıştır (Waal, The 
Caucasus and Introductıon, 2010). 12 Haziran’da Ağdere ve Ağdam 
istikametinde saldırı başlatan Ermeni birlikleri karşısında, sayıca azınlıkta 
olan ve iyi donatılmamış Azerbaycan ordusu geri çekilmek zorunda kalmıştır. 
Hafif silahlarla saldırıyı durdurmaya çalışan Azerbaycan birliklerinin çoğu 
katledilmiştir. Muharebe alanından birkaç kilometre uzakta konumlanan zırhlı 
ve topçu Azerbaycan birlikleri bu saldırıyı sadece izlemekle yetinmiştir. 
Azerbaycan tarafında hava kuvvetleri bulunduğu halde Ağdam’ı savunan 
Azerbaycan birliklerine hava desteği sağlanmamıştır. Askerler saldırı için 
emir almadıklarını bildirseler de yerel halk bunun Ağdam’ın işgali için 
önceden planlanmış bir kurgu olduğunu söylemiştir (Millet Gazetesi, 1993). 
23 Temmuz’da Ermeni birliklerinin Ağdam ve etraf bölgelerini işgaliyle 
Azerbaycan, topraklarının yüzde yirmisini kayıp etmiştir. 3 Temmuz’da 
Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Sefer Ebiyev ve Dağlık Karabağ komutanı 
Dadayan arasında ateşkes imzalanmasına dair görüşmelere rağmen Ermeni 
saldırıları durmamıştır (Muhalefet Gazetesi, 1993). Ağustos ayında önce 
Fuzuli arkasınca ise Cebrayıl ve Kubadlı bölgeleri Ermeniler tarafından işgal 
edilmiştir. Azerbaycan Ulusal Ordusu bu saldırılar sonucu ağır kayıplar 
vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır (Nağı, 2009). Siyasi istikrarsızlık 
döneminde yaşanan bu saldırılar sonucu Ermeniler, fazla kayıp vermeden 
bölgeleri işgal etmiştir. İşgalden sonra Ermeni askerler şehirleri yağmalayıp, 
yakıp, yıkmıştır. Ermeniler kolaylıkla elde edilen zaferi askeri turizm 
adlandırmıştır (Waal, The Caucasus and Introductıon, 2010). Bütün bu 
işgallere BM’lerin sesiz kalmasında Rus baskısı önemli rol oynamıştır. Ayrıca 
Azerbaycan’da demokrasi sürecinin gecikmesi, Batı ülkelerinin 
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Azerbaycan’la politik ilişkilerinde bir bekleme pozisyonu tutmasına neden 
olmuştur (Azadlık Gazetesi, 1993). 

1993 yılının Ekim ayı iktidara gelen H. Aliyev, selefleri gibi önce Dağlık 
Karabağ problemini çözüme bağlamak için görüşmelere başlamıştır. Lakin 
Azerbaycan’ın büyük toprak kayıpları, yeni bir askeri operasyon için zemin 
yaratmıştır. Bu kez Birleşik Milletler kararlarına meydan okuyan taraf 
Azerbaycan olmuştur. 1993 yılının Ekim ayında beklenmedik bir karşı saldırı 
başlatan Azerbaycan tarafı askeri statükoyu değiştirememiştir. Ermeniler, 
Araz nehrinin Kuzeyin ’de 40 km alanda yer alan Karabağ’ın son yerleşim 
yeri Zengilan bölgesi istikametinde karşı saldırıya geçmiştir. Zengilan Ermeni 
birlikleri tarafından işgal edilmiştir. 60.000 sivil nüfus Araz nehrinden İran 
topraklarına geçmekle kurtula bilmiştir. Ekim`in sonunda Avrupa Güvenlik ve 
İş Birliği Teşkilatı barış için Ermeni kuvvetlerinin Azerbaycan bölgelerinden 
çekilmesi ve Azerbaycan’ın Ermenistan demiryolu ve boru hatlarına koyduğu 
ambargoları sonlandırma çağrısında bulunmuştur. Lakin her iki taraf buna 
yanaşmamıştır (Ohannes, 2012). AGİT MİNSK Grubu1 ve Rusya’nın ortak 
ateşkes kararı 1993 yılının Aralık ayında yeniden ihlal edilmeye başlanmıştır. 
Fuzuli bölgesine tamamen hâkim olmak için Beylagan istikametinde saldırıya 
geçen Ermeni birlikleri, güçlü bir Azerbaycan savunması ile karşılaşmıştır. 
Azerbaycan kuvvetleri, Ermeni saldırısını durdurduktan sonra cephenin üç 
istikametinde karşı saldırı başlatmıştır. Mardakert istikametinin Kuzey 
doğusunda hareket eden Azerbaycan birlikleri birçok köy ve kasabayı 
Ermenilerden temizlemiştir. Diğer bir Azerbaycan birliği 6 Ocak 1994 
tarihinde Araz nehri üzerindeki Horadiz demiryolu kavşağını yeniden ele 
geçirerek Ermeni birliklerini Fuzuli’nin Kuzeyine doğru geri çekilmeye 
zorlamıştır. En büyük Azerbaycan saldırısı ise Ocak ayında Kuzeybatı 
istikametinde başltılmıştır. Bu saldırıda hızla ilerleyen Azerbaycan kuvvetleri 
karşısına çıkan Ermeni birliklerini geri itmiştir. Murovdağı’nın Ömer geçidini 
aşarak Kelbecer istikametinde saldıran Azerbaycan birlikleri, 240 kişilik 
Ermeni taburunu kuşatarak yok etmiştir. Şubat ayında Ermeniler cepheye 
destek için yeni birlikler göndermiştir. 12 Şubat’ta Ermeniler karşı saldırıya 
geçerek Azerbaycan ordusunu geri çekilmeye zorlamıştır (Waal, Black 
Garden; Armenia and Azerbaijan through Peace and War, 2003). Azerbaycan 
birlikleri Ömer geçitti ile geri çekilmeye başlamıştır. Lakin soğuk hava şartları 
bu geri çekilme planın zorlaştırmıştır. İki Azerbaycan taburu geri çekilme 
sırasında Ermeniler tarafından pusuya düşürülmüştür. Ermenilerin Grad 
füzelerinden açtığı ateşler sonucu 1500 Azerbaycan askerini öldürülmüştür. 
Azerbaycan kuvvetleri Murovdağı’nın Kuzey kısmına çekilmek zorunda 
kalmıştır. Bu saldırılar sonucu Kuzey ve Güney Karabağ’da ilerleyen 

 

1 Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin barışcıl bir çözüm 
bulması amacıyla, 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulmuştur. 
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Azerbaycan kuvvetleri az sayıda toprak ele geçirmiştir. Lakin kayıplar daha 
fazla olmuş, operasyonlar sonucu Azerbaycan 4.000 kayıp verirken 
Ermenilerde bu rakam 2.000 olmuştur (Nağı, 2009). Karabağ savaşı sonucu, 
insani kayıpların yanında bir de göç sorunu yaşanmıştır. Karabağ’dan, 
Azerbaycan’ın diğer bölgelerine doğru büyük göç dalgası başlamıştır. Ermeni 
işgalinden kaçan yüz binlerce mülteci Azerbaycan’ın farklı bölgelerinde 
yerleştirilmiştir. Ermenistan’dan 190.000, Karabağ’dan ise 550.000’den fazla 
mülteci Azerbaycan’a göç etmek zorunda kalmıştır. Bu İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Avrupa’da yaşanan en büyük göç dalgası olmuştur. Bu 
rakamlar Azerbaycan için o dönemde şaşırtıcı derecede yüksek olmuştur. 
Ülkenin siyasi-ekonomik durumu da göz önünde bulundurulursa, Azerbaycan 
hükumeti mültecileri yerleştirmekte çok fazla zorlukla karşılaşmıştır (Waal, 
The Caucasus and Introductıon, 2010). 

1994 Bişkek Ateşkes Protokolü ve Savaş Sonrası Bölgede Yaşanan 
Gelişmeler 

Şubat 1994’de Azerbaycan saldırısını durduran Ermeni birlikleri, 9 Nisan’da 
karşı saldırıya geçmiştir. Ermenilerin bu saldırıdaki asıl amacı Terter, Berde 
ve Yevlah şehirlerini işgal ederek, Azerbaycan’ın Kuzey-Batı kısmını ülkenin 
diğer bölgelerinden ayırmak olmuştur. Büyük bir kuvvetle Terter 
istikametinde saldıran Ermeni birlikleri, Azerbaycan savunma hattını yara 
bilmemiştir. Artarda düzenlenen beş saldırıdan sonra büyük kayıplar veren 
Ermeni kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun karşı bombardımanı sonucu geri 
çekilmiştir. Bu saldırılar sonucu 1000’den fazla asker ve 50’e yakın zırhlı araç 
kayıp veren Ermeniler, savunma pozisyonuna geçmek zorunda kalmıştır 
(Nağı, 2009). 8 Mayıs 1994’de savaşı sonlandırmak için Rusya’nın girişimi 
ile BDT’nin parlamento üyelerinin de katılması sonucu Kırgızistan`ın 
başkenti Bişkek’te bir toplantı yapılmıştır. Toplantıya Dağlık Karabağ 
temsilcilerinin katılması Azerbaycan tarafının, belgeyi imzalamasında geçici 
zorluk yaşatmıştır. Azerbaycan heyeti başkanı Afiyettin Celilov, belgeni 
imzalamak için Cumhurbaşkanı H. Aliyev’in onayı gerektiğini söylemiştir. 
Toplantı sırasında Aliyev Brüksel seferinde bulunmuştur. 8 Mayıs’ta Aliyev, 
protokol konusunu tartışmak için Bakü’de Milli Meclis toplamıştır. 
Toplantıda Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan tarafından yöneticisi olan Nizami 
Behmenov`da protokolü imzalaması konusunda fikir birliğine varılmıştır. 
Behmenov, Bakü’de bulunmadığı için protokolü Milli Meclis Başkanı Resul 
Guliyev tek başına imzalamıştır (Waal, Black Garden; Armenia and 
Azerbaijan through Peace and War, 2003) . İmzalanan üç aylık Ateşkes 
protokolünden sonra her iki taraf arasında 27 Temmuz’da barış antlaşması 
imzalanmıştır. Barış antlaşması sonrası Azerbaycan tarafı Rusya Barış 
Birlikleri’nin bölgeye gelmesine yalnızca Ermeni kuvvetlerinin Karabağ’dan 
çıkması ile razı olacaklarını bildirmiştir. Ermeni tarafı ise Dağlık Karabağ’ın 



|170 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih  
 

 

 

statüsü hakkında kesin bir karar verilmeyene kadar, silahlı kuvvetlerini 
bölgeden çıkarmaya istekli olmadığını göstermiştir (Souleimanov & Evoyan, 
2012). 

Dağlık Karabağ Savaşı sonrası Ermeni tarafında Karabağ’da savaşan 
generallerin ittifakı ile kurulan Karabağ Parti’si büyük güç haline gelmiştir. 
Dağlık Karabağ Ermenilerinin kurduğu bu parti, Ermenistan’da ekonomi ve 
siyasi alanlar dâhil birçok alanı ele geçirmeyi başarmıştır. Bu partinin 
desteklediği Robert Koçaryan, Ermenistan siyasetinde Cumhurbaşkanı Ter- 
Petrosyan’a açıkça meydan okumuştur. 1997 yılında Ermenistan’ı tecritten 
kurtarmak için Bakü ile yeni barış konuşmaları başlatmak isteyen Ter- 
Petrosyan, Koçaryan ve taraftarlarının baskısına maruz kalmıştır. Bu baskılar 
büyümüş ve 1998 yılında Ter-Petrosyan’ın istifası ile sonuçlanmıştır. Yeni 
Cumhurbaşkanı Koçaryan seçilmiştir. Azerbaycan’da ise savaş sonrası bütün 
iç çekişmelere rağmen Aliyev yönetimi iktidara gelmiştir (Waal, The 
Caucasus and Introductıon, 2010). Cephe’de ise Bişkek ateşkesinden sonra 
durum gergin olarak kalmıştır. Ateşkes antlaşmasının savunmasız ve güvensiz 
bir antlaşma olduğunu, cephede yaşanan çatışmalar ortaya koymuştur. Bu 
antlaşma ile bölgede ne barış tesis edilebilmiş ne de savaş başlatıla bilmiştir. 
Her iki tarafın 200 km cephe hattında 20.000’den fazla asker bulundurduğunu 
ve bu askerlerin silahlarının namlularını birbirine doğrulttuğunu göz önünde 
bulundurursak ateşkes antlaşmasının sembolik bir araç olduğu görülmektedir 
(Kambeck & Ghazaryan, 2013). Geçen 25 yıllık bir sürede çatışma siyasi 
çözüme hiç yaklaşmamıştır. Ayrıca Azerbaycan’ın doğal kaynaklardan gelen 
gelirlerle ekonomisi, Ermenistan ekonomisinin altı kat önüne geçmiştir. 
Bunun sonucu olarak da Azerbaycan’ın askeri bütçesi, Ermenistan genel 
bütçesinden daha büyük olmuştur. Ermenistan’da ise ekonomik durumla ilgili 
yaşanan göç dalgası ülke nüfus sayının göze çarpacak derecede düşüşüne 
neden olmuştur. Ekonomik büyüme ve hızlı silahlanmalar her iki ülkeyi 2016 
yılında tekrar savaşın eşiğine getirmiştir. Ateşkesin imzalanmasından sonra 
en büyük ateşkes ihlali yaşanmıştır. Gerçekleşen iki-üç günlük askeri 
operasyonlar, Azerbaycan kuvvetlerinin ilerlemesi ve her iki taraftan onlarca 
askerin ölümü ile sonuçlanmıştır. Görüldüğü gibi 1994 yılında imzalanan 
ateşkes antlaşması, Dağlık Karabağ sorununu bir çıkmaza sokarak, donmuş 
sorun haline getirmiştir (Cornell, 2017). Günümüzde Azerbaycan tarafının 
barış çabalarına rağmen Ermenistan, sorunun barış yoluyla çözülmesine 
yanaşmamaktadır. Bunun sonucu olarak tarafların gerçekleştirdiği bütün barış 
görüşmeleri günümüze kadar sonuçsuz kalmıştır. 
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Sonuç 

Dağlık Karabağ Savaşı, 1992 yılında başlasa da temeli 1988 olayları ile 
atılmıştır. 1988 yılında düzenlenen mitingler ve alınan kararlar her iki halkı 
karşı karşıya getirmiştir. Sovyet döneminin ilk yıllarından bölgede bir arada 
yaşayan Türk ve Ermeni halkları, 1988 yılından sonra bir birine karşı silah 
kullanmıştır. Sovyetler Birliği’nin son dönemlerinde bölgede yaşanan silahlı 
çatışmalar ve terör eylemleri Azerbaycan ve Ermenistan bağımsızlığını 
kazandığı 1991 yılından sonra savaşa dönüşmüştür. Ruslar bölgede kendi 
gücünü korumak adına bu savaşta her iki tarafın yanında olduğunu 
göstermeğe çalışmıştır. 1992 yılının Ocak ayından itibaren patlak veren 
savaşta ilk aylarda Ermeniler büyük başarılar elde etmiştir. Lakin 
Azerbaycan’da iktidarın el değişerek 1992 yılının Haziran’ında milliyetçi 
AHC’si partisine geçmesi, savaşın seyrini de değiştirmiştir. Orduda yeniden 
reformular gerçekleştiren Azerbaycan hükumeti, Dağlık Karabağ’da büyük 
başarılara imza atmıştır. Azerbaycan kuvvetlerinin yaz ve sonbahar aylarında 
gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu Karabağ’ın yüzde 50’si Ermeni 
birliklerinden temizlenmiştir. Azerbaycan ordusunun karşısı yalnızca Rus 
askeri müdahalesi ile alınmıştır. Güney Kafkasya’da güç kaybedeceğini 
anlayan Rus Hükumeti, Azerbaycan için askeri darbe planını çizmiştir. 1993 
yılında Albay Suret Hüseynov kendi birliklerini Karabağ’dan çekmiş ve karşı 
saldırıya geçen Ermeniler, Kelbecer bölgesini ele geçirmiştir. Kelbecer’in 
işgali Azerbaycan’da mevcut hükumetin de sonunu getirmiştir. Haziran 
ayında Albay Hüseynov’un hükumete karşı gerçekleştirdiği askeri darbe 
Elçibey hükumetinin düşmesi ile sonuçlanmıştır. Yaşanan bu siyasi kaos 
sonucu Azerbaycan, Dağlık Karabağ etrafında yer alan 5 Azerbaycan kentini 
Ermenilere bırakmak zorunda kalmıştır. Ekim ayında seçimlerle iktidara gelen 
Haydar Aliyev, orduyu yeniden düzenlemeğe ve işgal edilen toprakları geri 
almağa çalışmıştır. Azerbaycan ordusunun, 1993 yılının sonu-1994 yılının 
başlarında bölgeye düzenlediği askeri operasyonlar beklenilen kadar başarılı 
olmamıştır. Her iki taraftan büyük kayıplara neden olan askeri operasyonlar 8 
Mayıs 1994 tarihinde imzalanan Bişkek Protokolü ile durdurulmuştur. Bu 
savaş sonucu Azerbaycan tarafı büyük toprak sahasını Ermenilere bırakmıştır. 
Savaş Azerbaycan ekonomisine de büyük zarar vermiştir. Savaş’ta 
gerçekleştirilen sivil katliamlarla birlikte bir de Azerbaycan için en önemli 
olan mülteci sorunu yaşanmıştır. Yarım milyondan fazla Karabağ Türkü, 
Azerbaycan’ın diğer bölgelerine göç etmek zorunda bırakılmıştır. Yapılan 
ateşkes sonrası gerçekleştirilen siyasi görüşmeler sorunu çözmek için yetersiz 
kalmıştır. Geçen 25 yılda iki ülke arasında çizilen cephe hattında günümüzde 
de çatışmalar ve ölümler yaşanmaktadır. 
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Giyasüddîn Handmîr'in Habîbü’s -Siyer Fî Ahbâri 
Efrâdi’l-Beşer Eseri 
Farishtamo Khomushova* 

 
 

Özet 
Giyaseddin Handmîr on beşinci ve on altıncı yüzyılın en önde gelen 
tarihçilerinden birisidir. Kendisi islâmî ilimlere derin bir bakış açısıyla 
yaklaşarak pek çok alanda eserler vermiştir. Dünya Tarihi alanında değerli 
eserleri kaleme alan Handmir, metodu ve çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. 

Dünya Tarihi çalışmalarında Kur‘an ve daha önce yazılmış olan tarihi eserlere 
temelli bir yaklaşıma sahip olduğundan dolayı kaynaklarının çeşitliliği ve 
bunları değerlendirmesi ile titiz bir araştırmacılık örneği teşhir etmektedir. 
Tarihî olayları inceleyerek yaşadığı dönem için şahsî gözlemlerini de 
çalışmalarında kaynak olarak kullanması ve gerçekleri tüm yönleriyle ortaya 
koyulmasına gayret etmesi onun orijinal yönlerindendir. Dünya Tarihine 
önemli katkılarda bulunarak şahsiyeti ve çalışmalarıyla pek çok tarihçileri 
etkilemiştir. 

Anahtar Sözcükler: Handmir, Ḥabîbü’s-siyer, Timurlular, Hüseyin 
Baykara, Herat, Mirhand 

 
 

Giriş 

Son Timurlular döneminin yetiştirdiği önemli tarihçilerden biri olan 
Giyasüddin Handmir, dedesi büyük tarihçi Mirhand ve Ali Şir Nevai’nin 
himayesinde terbiye görmüştür. Bu devrin genç edip ve âlimlerinden biri 
olmuştur. Yazar birkaç yıl Hüseyin Baykara’nın oğlu Mirza Bediüzzaman’ın 
maiyetinde bulunmuştur. Özbek Hanı Şibani, Hüseyin Baykara’nın 
oğullarının babalarına isyan etmesinden istifade ederek Maveraünnehir 
bölgesinden başlayarak gerçekleştirdiği işgal faaliyetleri ilerleyen süreçte 
Timurlu Devleti’nin sonunu getirmiştir. Böylece Handmir, Timurlu devletinin 
son bulması üzerine 1527-1528 tarihleri arasında Hindistan’a gidip Babür’ün 
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himayesine girmiştir. Zahirüddin Babür’ün ölümünden sonra ise oğlu 
Hümayun’un maiyetinde bulunmuştur. Hümayun’la beraber seferlere 
çıkıyordu, bir gün gittiği bir seferden dönerken 1535 tarihinde hastalanıp vefat 
etmiştir. Handmir’in mezarı Hindistan’ın Delhi şehrinde Nizamüddin 
Evliya’nın kabrinin yanındadır.1 

Handmir’in eserleri arasında iki meşhur kitabı bizlere miras kalmıştır: Biri 
Habibü’s-Siyer fi Ahbar-ı Efrad-ı Beşer diğeri ise Düstürü’l vuzara 
eserleridir. Habibü’s-Siyer eseri mukaddime ve sonuç dışında üç ciltten 
oluşan umumi bir dünya tarihidir. Bu eserin üçüncü cildi yani Timurlular’ın 
son dönemine ve Safeviler’in tarihine ait olan kısım tamamen orjinaldir yani 
yazar kendisi olayları görüp şahitlik ederek yazmıştır. Bu eseri daha çok 
kıymetli yapan başka bir özellikte Timurlu hükümdarlarının ve Şah İsmail’in 
vefat tarihlerinin sonuna kadar gelen hadiseleri ve bu hükümdarlar döneminde 
yaşayan âlim, edip, şeyh, vezir ve sanatkârlara ait hâl tercümeleri içermesidir. 

Giyasüddîn Handmîr’in Hayatı 

Tam adı Giyâsüddîn b. Hâce Hümâmiddîn Muhammed b. Hâce Celâleddîn 
Muhammed b. Hâce Burhâneddîn Muhammed-i Hüseynî Şîrâzî olup2 
Handmir lakabı ile meşhur olarak 15 ve 16. yüzyılın en meşhur tarihçilerden 
sayılır. Giyâsüddîn Handmir büyük Timurluların son döneminde Hüseyin 
Baykara’nın hâkimiyet devrinde dünyaya gelen büyük bir tarihçidir. Kendisi 
doğum tarihi hakkında bilgi vermemiş ama Habibü's-Siyer fi Ahbari Efradi'l- 
Beşer kitabını yazmaya başladığında 47/48 yaşında olduğu kabul edilince 879 
(1352) veya 880 (1353) yılında doğduğunu söyleyebiliriz3. Babası olan 
Hümâmüddin Muhammed, Timurlu Hükümdarı Ebû Said Han’ın oğlu 
Semerkant hâkimi Sultan Mahmud Mirza’nın veziri idi. Babası da ilim sahibi, 
zeki birisi olduğu için büyük Timurlu devletinde Mirza Sultan Mahmud’un 
saltanat döneminde vezirlik yapmıştır. Annesi seyyid olup Timurlu devrinde 
yaşayan büyük, meşhur tarihçilerden biri, “Ravzatü’s-Safâ” eserini yazan 
Mirhand’ın kızıdır ve bu sebeple Onu “Abulmahdumi” lakabını vermişlerdir. 
Daha da ilginç olanı bazı tarihçiler karıştırarak Handmir’i, Mirhand’ın oğlu 
saymışlardır. Hâlbuki Handmir kendisi “Habibü's-Siyer” kitabında açık 
dedesi olduğunu söylemiş.4 

 
 

1 Handmir, G. (ts). Tarihi Habibü’s-Siyer fi Ahbari Efradi’l-Beşer, Naşri Çopi Hiyam. Cild 1- 
4, Naşri Dicetali: Markazi Tahkikati Rayanai Kaimi İsfahan, S. 73. 
2 Handmir, G. (ts). Tarihi Habibü's-Siyer fi Ahbari Efradi'l-Beşer, S. 70. 
3 Aka, İ. (1997). Hândmîr. Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi (DİA). (Cilt. 15, ss. 550- 
552). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfi İslam Arıştırmaları Merkezi (İSMA). 
4 Handmir, G. (ts). Tarihi Habibü's-Siyer fi Ahbari Efradi'l-Beşer, S. 72. 
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Handmir Orta Asya dünyasında, sadece bir tarihçi, yazar ve şair olma yönüyle 
meşhur olmuş bir şahsiyet değildir. Aynı zamanda güvenilir bir devlet adamı 
olarak da başarılı olup tanınmış birisidir. O dedesi ve babası gibi Timurlu 
devrinde ve Safeviler döneminde devletin üst mevkilerinde görev alarak 
vezifelerini en güzel şekilde yerine getiriyordu. Yazarın siyasi ve idari hayatı 
904-930 yılları arası Horasan’da,1 Timurlu döneminde Hüseyin Baykara 
zamanından başlayarak Hindistan’ın hâkimi Zahirüddin Babür ve ondan sonra 
Hümayun’a2 kadar karışık bir şekilde geçmiştir. Bundan dolayı onun 
hakkında pek çok bilgiye sahip değiliz. 

Handmir, Hüseyin Baykara’nın sağlığında oğlu Belh hâkimi Bediüzzaman'ın 
hizmetine girip Kunduz hâkimi olan Hüsrev Şah’a3 elçi gönderildi. Mirza’nın 
ölümüne kadar onun yanında çalışıp onunla birlikte her yere gidip devlete 
hizmet etmiştir. Handmir sadece bir çalışan değil aynı zamanda 
Bediüzzaman’ın sırlarını bilen ve Mirza’nın yanında çok değerli birisiydi. 
Yazarın doğru, güvenilir, âlim, emanete sahip çıkan biri olduğunu bilen 
Bediüzzaman sırlarını sadece ona söylüyordu. Handmir 933 yılı Şevval 
ayında (Temmuz 1527) Kandahar’a gidip birkaç ay ikâmet ettikten sonra 934 
yılında Hindistan’a yerleşti. Hindistan’ın hava durumu iyi olmadığından 
dolayı yazar hastalanıp sadece 7 ay burada kalabildi.4 

Vefatı 

Handmir’in vefatı hakkında hiçbir kaynakta kesin bilgi verilmemektedir. 
Fakat ‘Habibü’s-Siyer’ eserinin giriş kısmında 942 yılın sonunda 
Hindistan’da vefat etmiş olduğunu söylemektedir. Yazarın vasiyeti ile Delhi 
şehrinde Şayh Nizâmeddin Evliyâ ve şair Emîr Hüsrev-i Delhevî’nin5 
kabirlerinin yakınına defnedildi. Ama İbrahim Gülşenî “Tarihi Firişte” 
eserinde yazarın 941’de (1534) Delhi’de vefat ettiğini söyler: “En meşhur 
tarihçilerden biri Habibü’s-Siyer eserin müellifi Handmir 941 (1534) yılında 
vefat edince vasiyeti gereği cenazesi Delhi’de kaldırılarak Şayh Nizâmeddin 
Evliyâ Kutsi ve şair Emîr Hüsrev-i Delhevî’nin yakınına defnedildi. Nefesi 

 
 
 
 

1 Navaî, A. H. (2000). Rical-i kitab-ı Habibü’s-Siyer. Tehran. Encümen-i Asar ve Mefahir-i 
Ferhengi, İkinci Baska- 1379, S. 13. 
2 Oruç, C. (2013). Hüseyin Baykara ve Zamanı. (Yüksek Lisans Tezi). Kütahya: Dumlupınar 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.(333588). 
3 Aka, İ. (1997). Hândmîr. Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi (DİA). 
4 Navaî, A. H. (2000). Rical-i kitab-ı Habibü’s-Siyer, S. 16. 
5 Aka, İ. Hândmîr, Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi (DİA), ss. 550-552. 
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ise ‘Desturul Vüzera’ eserinin giriş kısmında Handmir’in 9421 yılında 
öldüğünü zikretmiştir. 

Bütün kaynaklar genel anlamda düşünülünce hemen hemen hepsi Handmir’in 
941 (1534) ya da 942 (1535) yılında Hindistan’ın Delhi şehrinde vefat ettiğini 
söylemektedir. 

Eserleri 

Handmir diğer tarihçiler gibi Timurlular ve Safevilerin zamanında yerini 
almış ve kendinden sonraki dönemle ilgili altın değerinde ana kaynak eserler 
bizlere miras bırakmıştır. Handmir sadece bir yazar değil aynı zamanda şair 
ve devlet adamıdır. Yazdığı eserleri ve şiirleri ile âlimlerin, şairlerin yanında 
önemli bir yere sahipti. Handmir’in hayatı hakkında çok bilgiye sahip değiliz, 
fakat yazmış olduğu eserleri zamanımıza kadar ulaşmıştır. Handmir kendi 
kalemi ile birden fazla eser bırakmıştır. Yazarın muhteşem eserleri bunlardır: 
Me‘âsirü’l-Mülûk, Düstûrü’l-Vüzerâ, Makârim Al-Akhlak, Müntehab-ı 
Târih-i Vassâf, Nâme-i Nâmî, Ravzatü’s-Safâ’nın yedinci cüzü, Ḳânûn-i 
Hümâyûnî (Hümâyûnnâme), Âs̱ ârü’l-mülûk ve’l-enbiyâ ve bu eserlerden biri 
de Habibü's-Siyer fi Ahbari Efradi'l-Beşer’dir ki Handmir’in en meşhur, en 
önemli eserleriden biri sayılır. 

Habîbü’s -Siyer Fî Ahbâri Efrâdi’l-Beşer Eseri 

Bu dönemin en seçkin tarihi ve edebî eserleri arasında kabul edilen 
Handmir’in ‘Ḥabîbü’s -Siyer fî Ahbâri Efrâdi’l-Beşer’ eseridir. Bu eser 
yazarın seyyidler ve sadrların başkanı olan Gıyâsü’d-dîn Muhammed b. 
Yusuf-ı Hüseynî adına 927 (1521) senesinde yazmaya başlayıp onun 
öldürülmesinin ardından Safevîler’in Herat valisi Şamlu olmadığından 
Durmuş Han’ın vezîri Hâce Habîbullah-ı Sâvecî’nin adına 930 (1524) 
senesinde tamamladığı umumî dünya tarihidir. Daha çok tarih ilmiyle meşhur 
olan ve öyle tanınan Handmir’in ‘Ḥabîbü’s –Siyer’ eseri ikinci ithaftan sonra 
esere Habîbü’s-Siyer ismi almıştır ve bu çalışma bir yönden doğu tarihine dair 
bir ansiklopedi niteliği taşımaktadır.2 

 مالسا زا لبق ىاھهرود ھب طوبرم ریطاسا و اھھناسفا و صصق مامت »ریسلا بیبح« بحاص
 دھع اب نراقم ھك شدوخ نامز ات مالسا زا دعب ىاھهرود ىخیرات   ”بلاطم ھمھ اب ار
 زا و هدرك جرد باتك نیا رد ،تسا ىوفص لوا لیعامسا هاش  ارقیاب نیسح ناطلس تنطلس
  .تسا هداد ماجنا ناریا تایبدا و خیرات ھب گرزب رایسب ىتمدخ تھج نیا

Tercümesi: “Handmir, İslamın önceki zamanlardan başlayarak kendi yaşadığı 
dönemine kadar yani Hüseyin Baykara ve oğulları, Şah İsmâil’i evvel, 

 
1 Handmir, G. (ts). Tarihi Habibü's-Siyer fi Ahbari Efradi'l-Beşer, S. 77. 
2 Navaî, A. H. (2000). Rical-i kitab-ı Habibü’s-Siyer, S. 28. 
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dönemine kadar cereyan eden tüm tarihsel hediseleri, ayrıca tüm hikâyeleri, 
efsaneleri ve mitleri de ‘Habîbü’s-Siyer’ eserinde yer vermekle beraber tarihte 
büyük bir katkı sağlayıp bu nedenle İran tarihi ve edebiyatına çok büyük bir 
hizmet vermiştir.1 

İlk yaratılış ile başlayıp Şah İsmâil’in vefatına kadar olan olayları içeren eser, 
İran ve Orta-Asya tarihi için Avrupalı araştırmacıların kullanılan önemli 
kaynaklarından biri sayılarak Mirhând’ın ‘Ravzatü’s-Safâ fi Sîreti’l-Enbiyâ 
ve’l-Mülûk ve’l-Hulefâ’ eserinden sonra en meşhur va kullanılan menbaıdır. 
Ayrıca kitabını yazarken müellif Ravzatü’s-Safâ’da bahsetiği bazı ihmal 
edilen küçük ülkelere de yer vermiştir. Bununla birlikte, Habîbü’s-Siyer esere 
tüm dönemlerinde ve bölümlerinde aynı değildir, ancak kitabın sonuna ne 
kadar yaklaşılırsa, nicelik ve nitelikleri o kadar fazla olduğunun farkına 
vararak bilgilerin daha doğru ve açık olduğunu görebiliriz. Timurlu devrinden 
itibaren, yani çağdaş dönem, yani Handmir’in yaşadığı kadar olaylar önceki 
dönemlere göre daha uzun olmuştur. 

Müellifin Hüseyin Baykara ve oğulları, Şah İsmâil, Bâbür, Hümâyun ve 
Şeybânî Han dönemde vukua gelen hediselerin bir kısmına bizzat dâhil olarak 
ve bazılarına da müşahit olması nedeniyle eser yazıldığı devrin tarihi adına 
ehemmiyetli menşei olduğunu bildirmektedir. Kaynak kullanımı göz önüne 
alındığında İslâm dünyasında gerekse kendi dönemindeki yazılmış eserlere, 
gerekse önceki devirlerde yazılmış olan tarihi eserlerin büyük kısmını 
incelediği anlaşılmaktadır. Dil ve üslubu konusunda içeriği bakımından bu 
eser ağır bir dille yazılmış olmakla birlikte verdiği malumatlar bakımından 
ayrı bir yer tuttuğu görülmektedir.2 

Eseri daha değerli kılan başka bir husus da yöntemine riayet edilerek 
kronolojinin değil devletlerin temel alındığı kitapta, anlatılan her dönemin 
nihayetinde o devrin vezîrleri ve diğer devlet adamları, seyyidler, nâkibler, 
ûlemâ, fuzelâ, tarihçiler ve şairler hakkında ayrıntılı bilgiler verimiştir. Bu yön 
Fars tarih yazıcılığı noktasından ayrı bir önem taşıyarak daha sonra gelen 
Safevî tarihçileri de bu yöntemi izlemişlerdir.3 

Genel olarak, kitabın içeriği iki ayrı bölüme ayrılır: İlk bölüm: Evrenin 
yaratılmasının başlangıcından sonuna kadar ilk cildin ikinci kısmı olan Hz. 
Peygamber (s.a.v)’in gelişine kadarki hadiseleri içerir. Bu bölüm evrenin 
yaratılışı, göklerin ve yerin yaratılışı ile yaratıkların ilk belirlenmesi, Âdem 

 
1 Süleyman, H. Â. (ts). Al-muarih Al-İrani Al-Kebiru Giyaseddin Havandmir kema yebdau fi 
kitabi Desturul Vüzera, Mısır: Al-hayatil Misriyatil Amatil Kitab, S. 58. 
2 Çetin, A. Safevi Dönemin İran Tarihi (Safevi Tarihinin Kaynakları), İstanbul: Türkiye 
Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi (DİA), S. 29. 
3 Aka, İ. Hândmîr, Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi (DİA), ss. 550-552. 



|180 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih  
 

 

 

ve Havva'nın nasıl yaratıldığı ve dünyaya gelişleri, peygamberlerin öykülerini 
içerir. Peygamberlerin ve seleflerin hikâyeleri, örneğin Nuh (a.s), Nemrud ve 
sel hikâyesi, İsrail'in (a.s) vakfının tapınağı, Hz. İbrahim (a.s) vakası, İsmail 
(a.s) Mısır, Firavunu ve Peygamber Musa (as), Hızır (as) ve Lokman, daha 
sonra Pisagor, Plato, Sokrates, Aristoteles ve benzerlerinin durumu ve İran'ın 
eski sultanlarının Pishdadian ve Kian, Ashkanian ile Sasani ve Arap kralları 
vs tarihi olaylar, efsaneler, hikâyeler, ulusal ve dini efsanelerin hakkında 
bahsetmektedir. İkinci bölüm: İslam'ın başlangıcından Safevi döneminin 
başına kadar, ikinci cildin başından üçüncü cildin başlangıcından dördüncü 
bölümünün sonuna kadar olan Peygamber Efendimiz (s.a.v) zamanı, Hülefai 
Reşiddin devri, Saf İmamları, Emevi hükümeti, Abbasi halifeleri ve Şah 
İsmail'in hükümdarlığının sona ermiş olduğu sene yani 930'a1 kadar meydana 
gelen olayları içerir. 

Habîbü’s-Siyer eseri dediğimiz gibi ilk olarak Herat hükümdarlarından 
Durmuş Hân’ın veziri Hoca Habibullah Sâveci’ye sunulmuştur. Bu eserin 
orijinali açılış “İftitâh” adını alan bir giriş ve kapanış “İhtitam” başlıklı bir 
sonuç olarak üç cilt halinde meydana getirmiştir ki her cilt dört cüzden ibaret 
olmaktadır. Yazara göre, 4'ü bir ekte düzenlenmiş toplam 12 sözleşme var. 
Eserin üçüncü ve son cildi önceki iki cildin ikisi kadar hacmi vardır. Cengiz 
Hân’dan sonraki Türk, Moğol ve Timurlular tarihine ve kitabın dördüncü cüzü 
de Şah İsmâil ile ilk Safevîler tarihine ayrılmıştır.2 

Eserin: *İftitâh ya da giriş dediğimiz kısmında: İlk mahlûkatın 
yaratılmasından bahsedilmektedir. 

* İhtitam ya da sonuç kısmında ise: Ülkelerin yaşam tarzından coğrafya 
açısından bahsedilmektedir. 

*Birinci cilt: İslamiyet’ten önceki tarihi olayları içerisine alarak İslamiyet’in 
doğuşu ve dört halife dönemine kadar zikretmektedir ki 4 bölümden 
oluşturulmaktadır: 

*Birinci bölüm: Peygamberler ve Âlimlerin hakkındadır. 

*İkinci bölüm: İslam’dan önceki Arap ve İran hükümdarları hakkında 
bahsedilmektedir. 

*Üçüncü bölüm: Hz. Peygamber (s.a.v) dönemine ilişkin olarak söz 
söylemektedir. 

*Dördüncü bölüm: Dört halife yani Hulefa-yi Raşidin döneminin hakkındadır. 
 
 

1 Handmir, G. (ts). Tarihi Habibü's-Siyer fi Ahbari Efradi'l-Beşer, S. 101. 
2 Handmir, G. (ts). Tarihi Habibü's-Siyer fi Ahbari Efradi'l-Beşer, S. 75. 
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*İkinci cilt: On iki imamdan başlayarak Emeviler, Abbasiler ve bu 
dönemdeki yerli hanedanlarından bahsedilip dört bölümden oluşmaktadır. 

*Birinci bölüm: On iki imamın fazileti ve süren hâkimiyetindan 
bahsedilmektedir 

*İkinci bölüm: Emevilerin dönemi ve nasıl bir hükümete sahip olduğu ayrıca 
hangi faaliyetleri yaptığı ve ortadan kalkması. 

*Üçüncü bölüm: Abbasilerin zamanı hükümetin başına gelen padişahların 
ülke için yaptığı hizmetler, savaşlar vs. olan hadiselerden söz edilmektedir. 

*Dördüncü bölüm: Emevilerin ve Abbasilerin dönemindeki yerli 
hanedanlarından bahsedilmektedir. Bu bölümü ayrı oluşturarak eserin ikinci 
cildine son verilmiştir. 

*Üçüncü cilt: Eserin bu cildi birinci ve ikinci ciltten hacim olarak ikisi kadar 
büyüktür. Türkistan Hanları ve Cengiz Hân’dan başlayarak sonraki Türk, 
Moğol ve Timurlular tarihine ve Şah İsmâil ile ilk Safevîler tarihine kadar 
uzanmıştır. Bu cilt de 4 bölümden oluşmaktadır. 

*Birinci bölüm: Türkistan Hanları, Cengiz Hân ve evladı ve bunlardan gelen 
sonraki hanedanlar hakkındadır. 

*İkinci bölüm: Türk, Moğol devletlerin hakkındadır. 

*Üçüncü bölüm: Timurlular tarihine ayet olarak devletin kurucusuTimur’dan 
başlayarak Şahruh, Uluğ Bey ve devletin son hükümdarı Hüseyni Baykara 
zamanına kadar olan olayları içerir. 

*Dördüncü bölüm: Şah İsmâil’in vefatı senesine kadar olan vakâlar ile ilk 
Safevîler tarihini anlatarak eserin bu bölümünü yazmayı 1223-1224 yılında 
bitirmiş ise de, ona Hindistan’a gittikten sonra da bazı ilaveler yapmıştır.1 

Handmir eserin son Timurlular döneminden önceki devirlerle ilgili kısmı 
büyük tarihçiler Mîrhând, Reşîdü’d-dîn ve Hâfız Abrû gibi âlimlerin 
eserlerinden Timur’a ve oğullarına ait kısımlarının ekserisi Timurlular 
hakkında alınmış ise de, bizzat Timurluların son dönemine ve Safevîlerin 
tarihine ilgili kısmı tamamıyla orjinaldir. Bununla beraber Timurlu 
hükümdarlarının ve Şah İsmâil’in vefat tarihlerinin sonunda, bu hükümdarlar 
zamanında yaşayan tarihçi, âlim, edip, şeyh, vezîr ve sanatkârlara ait verdiği 
hal tercümeleri büyük bir öneme sahip geniş bilgi vermiştir.2 

 
 
 

1 Handmir, G. Tarihi Habibü's-Siyer fi Ahbari Efradi'l-Beşer, S. 75-76. 
2 Aka, İ. Hândmîr, Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi (DİA), ss. 550-552. 
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Habîbü’s-Siyer’in önceki devirlerde yazılmış olan eserlerin bir özeti niteliğini 
taşıdığı yorumlarla sadece İran coğrafyasında değil, tüm Orta Asya ve 
Anadolu’da büyük ilgi görerek çeşitli dünya kütüphanelerinde çok sayıda 
nüshaları bulunmaktadır. Bir dünya tarihi olan ‘Habîbü’s-Siyer’ her biri dört 
cüzden oluşan üç cilt olarak kaleme alınmıştır. Bu eser 931 (1524) yılına kadar 
meydana gelen olayları kapsayıp taş basması ile 1271 (1855) yılında 
Tahran’da sayfaları numarasız olarak basılmıştır. 1273 (1857) yılında daha 
büyük bir özenle Bamboy valisi Lord J. Elphinston’un gözetmesi ile ve bir 
küçük İngilizce mukaddime ile Aga Muhammed Haşim Kaşani tarafından 
yayınlanmıştır. Daha sonra eser son olarak 1333 senesinde Tahran’da 
Muhammed Debir Siyâkî tarafından dört cilt halinde neşredilmiştir. Damat 
İbrâhim Paşa’nın yardımıyla sekiz kişilik bir kurul tarafından (Halep Kadısı 
Mansûrîzâde Efendi, müderris Fasîhî Hasan Efendi, Dürrîbirâderi Sa‘d 
Efendi, Kasımpaşa Mevlevîhânesi şeyhi Mûsâ Efendi, Hâcegân-ı Dîvân’dan 
Nahîfî Efendi, dîvân kâtibi Fâiz Efendi, dîvân kâtibi Şurmî Efendi, Defter-i 
Hâkanî kâtibi Seyyid Çelebi Türkçe’ye tercüme edilen eser Nur u Osmaniye 
Kütüphanesinde (4889) bulunmaktadır. Ayrıca eserin bazı kısımları daha çok 
Handmir’in yaşadığı dönemdeki orjinal olaylar Batı dillerine çevrilmiştir. 
Yazarın oğlu Emîr Mahmûd tarafından 957 (1550) yılında Şah İsmâil ve 
Tahmasb dönemlerini ihtiva eden bir zeyl “Zeyl-i Târîh-i Habîbü’s-Siyer” adlı 
eserini yazmıştır, eser 1375 Tahran’da yayınlanmıştır. ‘Habîbü’s-Siyer’ 
eserinin Timurlu tarihine ait olan üçüncü cildin üçüncü bölümü Wheeler M. 
Thackson tarafından İngilizceye tercüme edilerek 1994 yılında iki cilt halinde 
neşredilmiştir.1 

Handmir, ‘Habîbü’s-Siyer’ eserini yazarken birçok eziyet çekmesine rağmen 
bitirmesi ânını düşünerek kitabı yazmaya devam etmiştir. Bu eser sadece bir 
tarihi eser olmaktan ziyade o dönemdeki insanların yaşamlarına, iletişimlerine 
şahitlik yapmaktadır. Handmir’in mükemmel bir tarihçi olmasını ele aldığı 
konularla ve ifade edildiği sözlerle yazılış şekillerini bu eserden anlayabiliriz. 
Handmir bu eseri çok ince düşünerek yazmıştır. Eserin içinde bazı yerleri 
şiirle ifade etmiştir örnek olarak Habîbullah-ı Sâvecî’nin adına yazdığında şiir 
onu övmüştür.2 

 
  مایق زور ھبوت دوب یقاب ھک مامت یباتک مدرک وت مانب
  ریسلا بیبح شمان تشگ نآ زا رومان دش ھمان نیا وت مانب

Tercüme: “Senin adına kiyamet gününe kadar kalan bu kitabı yazıp bitirdim, 
Senin adına ‘Habîbü’s-Siyer’ ismi aldığından dolayı bu kitap ünlü oldu.” 

 
 

1 Aka, İ. Hândmîr, Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi (DİA), ss. 550-552. 
2 Handmir, G. Tarihi Habibü's-Siyer fi Ahbari Efradi'l-Beşer, S. 80-81. 
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Yazar kaynak kulanırken kaynağı daha çok Mirhând’ın Ravzatü’s-Safâ 
eserine güvenerek kullanmıştır. Eserin birinci ve ikinci cildi Ravzatü’s-Safâ 
eserine benzemektedir ama üçüncü cildi ise tamamen orjinal yanı Handmir 
kendisi yaşayarak hadiseleri görerek yazmıştır. Yazar kendisi eserin önsöz 
kısmında Habîbü’s-Siyer’i Ravzatü’s-Safâ ya benzediğini söylemektedir. 
“Eğer biri Habîbü’s-Siyer eseri okumuş ise Mirhând’ın Ravzatü’s-Safâ eserini 
okuması gerekmiyor veya Ravzatü’s-Safâ’yi okumuş ise Habîbü’s-Siyer 
hoşuna gitmeyebilir”1 yanı bu kadar birbirine benzemesini ifade etmektedir. 
Bu eser birçok tarihçi tarafından kaynak olarak kullanılmıştır. 

Sonuç 

Handmir Orta Asya dünyasında, hem güvenilir bir devlet adamı hem de 
meşhur bir tarihçi ve şair olmuştur. Yazar Timurlu döneminde Hüseyin 
Baykara zamanından başlayarak Babür’ün ve ondan sonra gelen oğlu 
Hümayun’a kadar devletin üst vezifelerinde görevler alarak başarıyla yerine 
getirmeye çalışmıştır. Tarihçi Habibü's-Siyer eserinde Hz. Âdem’den kendi 
yaşadığı döneme kadar geçen bütün hadiseleri tek tek anlatmaya çalışmıştır. 
Ayrıca tarihi hikâye ve destanlar kaleme almıştır. Bazılarına kendisi tanıklık 
ettiği: Tarihi gelişmeler, fetihler ve savaşları okuyucuları için kaydetmiştir. 
Gıyasüddin Handmîr bu eseri 927 (1521) tarihinde yazmaya başlamış 930 
(1524) yılında tamamlamış ve genel dünya tarihi kitabı olarak ortaya 
çıkmıştır. Üç ciltten ibaret olan eserinde: İlk yaratılıştan giriş yaparak Şah 
İsmail’in dünyadan ayrıldığı döneme kadar meydanagelen olayları aktarmaya 
çalışmıştır, hususan Baykara ve oğulları, İsmail, Babür ve oğlu Hümayun, 
Şeybani Han’ın hâkimiyeti zamanına kadar olup biten hadiseleri aktarmıştır. 
Anlattığı olayların bazıları katılmış olması bazılarına ise şahit olması 
döneminin kaynakları açısından önemli bir yere sahip olmasını sağlamıştır. 
Eseri daha kıymetli kılan diğer bir hususu da her zamanın sonunda; o zamanın 
bakanları ve diğer devlat yöneticileri, şairler, fuzela, seyyidler, nakibler ve 
bilim insanlar hakkında vasi bilgiler verdiğinden dolayı Farsça tarih yazıcılığı 
yönünden ayrı bir yere sahiptir. 

Yazarın eserleri Türk-İslam tarihinin önemli bir dönemini: Timurlular, 
Safeviler, Babürler ve Özbek Şeybanileri gibi dört önemli Türk devletini 
kapsamaktadır. Bu yönüyle çalışma Türk-İslam tarihinin önemli bir safhasına 
ışık tutacaktır. Ayrıca Osmanlı Devleti ile çağdaş olan bu dönem Osmanlı 
Devleti’nin doğu bölgeleriyle ilişkilerine dair bilgiler sunacağı gibi, eş 
zamanlı olarak diğer bölgelerdeki durumunun bilinmesi ile Osmanlı tarihi 
araştırmalarına da katkı sağlayacaktır. 

 
 
 

1 Handmir, G. Tarihi Habibü's-Siyer fi Ahbari Efradi'l-Beşer, S. 82. 
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15. yüzyılın sonunda ve 16. yüzyılın başlangıcında, yani Timurluların son 
dönemi ve Safevi’lerin İran’ı işgal ettiği ilk hâkimiyet devrinde yaşayıp 
ömrünün yarısını İran’ın Mirat şehrinde ve kalanı Hindistan’ın Delhi şehrinde 
geçiren büyük İslam tarihçisi, tarihi olayları yazmayı seven yönü ile Orta Asya 
tarihine ciddî katkılar sağlamıştır… 
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‟Ahmet Midhat Efendi ve Dinler Tarihi” Makalesi 
Üzerine Bir İnceleme 

Heba Halapi* 

 
Özet 

Ahmet Midhat Efendi, XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin münevverlerinden 
biridir. Üstelik Tanzimat döneminin önde gelen isimlerinden biridir. Midaht, 
farklı alanlarda eserler kaleme alarak, gerek siyasal, toplumsal konularda, 
gerekse de dinsel konuları gibi anlatmaya odaklanmış. Ahmet Midhat, gerek 
dinler tarihi gerekse İslam ve Hıristiyanlık arasındaki Polemik Literatür 
sahasında eserler vermiştir. Batı Literatürünü iyi takıp ederek, gazete 
makalelerinden müstakil kitaplara, tebliğlerden kongrelerde yüz yüze 
görüşmelere kadar, muhtelif kaynaklardan yararlanarak eserler ortaya 
koymaktadır. Ahmet Midhat, Tanzimat dönemi yazarları gibi Batı’ya yüzünü 
çevirmiş, fakat niyeti onları olduğu gibi almak değil aksine kendi 
değerlerinize, örf ve adetlerinize uygun bir biçimle sokarak almış. 

Ahmet Midhat Hıristiyanlık üzerine de eserler yazmıştır. Hıristiyanlığın ne 
kadar garip ve çelişkili bir din olduğunu göstermek istemiş, üstelik bu dini 
görünce kendi dinine olan inancının daha kuvvetli bir şekle bürüneceğini 
çünkü İslam’ın akılla çelişmeyen, uydurma olmayan, inanç esaslarında ihtilaf 
ve şüphe bulunmayan en mükemmel din olduğunu ifade etmiştir. Bir de 
Müslümanlara karşı Hıristiyanlık propagandası yapıldığında Müslüman 
halkın, Hıristiyanlık karşısındaki tavırlarının daha net olarak belirmesi için 
hem Hıristiyanlık hem de Müslümanlığı iyi tanıması gerektiğini 
vurgulamıştır. 

Bu makalede Midhat’in dinler ve tarihi makalesindeki biçim, dil ve içeriğe 
odaklanarak anlatılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ahmed Midhat- Tanzimat Dönemi- Darülfünun- Dini 
eserleri- Beşair- Nizairi ilmüdin- Müdafaa 
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Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Doktora Öğrencisi, İstanbul- Türkiye 
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Giriş 

Ahmet Midhat Efendi, XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin münevverlerinden 
biridir. Tanzimat dönemi yazarları ve düşünürlerinden bazı özellikleri ile 
ayılır. Çünkü çok okuyan ve çok yazan, araştırmacı bir ruha sahiptir. 

‟Darülfünun”, ‟Medresetül-vâizin” ve ‟Darülmuallimât’ta” bulunduğu 
sürede genel tarih, dinler tarihi, felsefe tarihi gibi dersler okutmuştur. 
Dolaysıyla, bu alanlardan din ve tarih alanında birçok eserleri bulunmaktadır. 
Ahmet Midhat, olanca gücüyle kendini kitap yazmaya, topluma kitap okuma 
alışkanlığı kazandırmaya çalışmıştır. 

Ahmet Midhat Efendi, hem Doğu kültüründe hem de Batı kültüründe 
yetiştirmiş sonuç olarak İslam kültürünü tercih etmiştir. 

Ahmet Midhat Efendi bir gazeteci, romancı ve yazar olarak, dilin sadeleşmesi 
ve gelişmesini savunan ve bu uğurda kalem kullanılan birisi olmuştur. (Sema 
Ermış, Marmara üniversitesi, İstanbul 2004, s.19). 

Ahmet Midhat, 1873’teki Rodos sürgününden önce materyalizmi tanıma ve 
anlama çabasıyla da açıklanabilecek bazı yazılar yazmıştı. 1871-1872 
yıllarında çıkardığı Dağarcık mecmuasındaki bazı yazılarında “Duvardan Bir 
Sadâ”, “İnsan”, “Velâdet” ve “Dünyada İnsanın Zuhuru”, o zamana kadar 
alışılmamış bir tarzda ve cesaretle insanı evrimci ve natüralist bir bakış 
açısıyla açıklamaya çalışıyordu. (Koç, E. Kasım 2009, s.79-80). 

Rodos sürgününden dönüşünde ise fikirlerinde esaslı değişiklikler olmuştu. 
Namık Kemal gibi o da Avrupa ve Hıristiyanlık âlemine karşı İslâmiyet’i 
savunmaya başlamıştı. Olgun dönemlerinde ve ölümüne kadar, onun genel 
tavrı İslâmcılık ve spiritüalizmdi. (Yıldırım, M. 2016, s.72). 

(Yıldırım, M. 2016)a göre, İnsanoğlu din olmadan perişan olur. Felsefe dine 
uygun kısımları dışında gereksiz ve zararlıdır. Avrupa’da yaygınlaşmaya 
başlayan felsefî ekoller insanı ölüme teşvik edecek derecede sapkındırlar. 
Hıristiyanlık tahrif edilmiş bir dindir. Ortaya çıkış ve yayılış tarihine dair 
malumat yoktur. Budizm esasen tek tanrılı bir dindir. İslamiyet terakkiye mani 
değildir. Kılıç zoruyla yayılmamıştır. İslamiyet’te kadın hakları son derece 
gelişmiştir. Bugün yeni keşfedilen pek çok ilmî husus Kur’an tarafından haber 
verilmiştir. Müslümanlar tarihleri boyunca zalim olmaktan kaçınmışlardır. ( 
Eser, M. 2015, s.29.) 

Ahmet Midhat Efendi’nin İslam ve Batı İlgili Düşünceleri 

- Eğitim ve kültüre çok önem verir, bütün edebi ve fikri eserlerinde, 
Doğu ve Batı medeniyetlerini mukayesesi etmekte, süzgecinden 
geçirmektedir. 
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- O İslam ahlak ve öğretisine gittikçe artan bir bağlılık gösterir, dinin 
toplumu yönlendirmede felsefeden daha etkili olduğunu düşünmektedir. 

- Genel felsefe bakımından Ahmet Midhat olgun yaşta dinci, 
spiritüalizmdir, materyalizm ve pozitivizmden uzaktır ve artık onlara 
mücadeleye girmiş. 

- Ahmet Midhat, Tanzimat dönemi yazarları gibi Batı’ya yüzünü 
çevirmiş, fakat niyeti onları olduğu gibi almak değil aksine kendi 
değerlerinize, örf ve adetlerinize uygun bir biçimle sokarak almış. 

- Ona göre Batı’da ne kadar ileri seviyede bir uygarlık kurulmuş olsa 
da onu mutlak iyi olarak kabul etmek mümkün değildir. 

- Batı ile Doğu kültürünü birleştiren Ahmet Midhat’nın bütün eserleri 
Osmanlıcadır. Amacı halkın anlamasıdır. 

- Tarihi romanlar ve tarihi konuları işlerken devrinin İslamcılık ve 
Osmanlıcılık ideolojilerini savunmuştur. 

- Tarihi eserlerinde İslamiyet’i ve Osmanlı devletini yüceltir. 

Ahmet Midhat Efendi’nin yaşadığı döneme baktığımızda, Osmanlı devletinde 
çok sayıda gayrimüslim görmekteyiz. Örneğin; 1897 yılında nüfus sayımına 
göre Osmanlı devletindeki gayrimüslim nüfusu şöyledir; 19.050.307 olan 
toplam nüfusun ٪74,07’sini (14.111.945) Müslüman nüfusu teşkil etmektedir. 
Bunu ٪13,49(2.569.912) ile Rumlar, ٪5,47 (1.042.374) ile Ermeniler، 4.36 
(830.189) ile Bulgarlar، ٪0,64 (120.479) ile Katolikler، ٪0,24 (44.360) ile 
Protestanlar، 0,14 (35.554) ile Süryaniler، ٪0,17 (32.416) ile Marunîler، 
٪0,12 (22.335) ile Latinler، ٪0,10 (19.550) ile Kıptîler، ٪0.03 (5.768) ile 
Keldaniler izlemekteyiz. (Eryılmaz, B. 1996, s.89), (Güler, A. tarihsiz, s.39). 

Ahmet Midhat Efendi İslami fikirlerini şöyle anlatır; yazdığım bazı felsefi 
fikirleri yine bazı İslami düşüncelerle kıyaslayarak İslamiyet’in adeta tam bir 
felsefe olduğunu, diğer dinlerde fikir hürriyetinin engellendiği ve felsefeyle 
ilgilenenlerin kahredilmesi için reva görülmedik zulüm kalmadığını, buna 
karşılık İslam’da bu gibi barbarlıkların ortaya çıkması şöyle dursun, 
filozofların yollarının daha da açıldığını gördükçe içimi büyük bir heyecan ve 
sevinç kaplar, değerlendirmeleri ona göre yapar ve okurlarımı da 
keyiflendirirdim. (İnci, H. 2013, s.225,226). 

Ahmet Midhat Efendi, Hristiyanlara karşı hem şeri hem de kanuni 
yükümlülükleri olduğunu belirterek dini yönden onların ‟Ehl-i Kitap” 
olduklarını dolaysıyla mabetlerine ve ayinlerine engel olunamayacağını, 
aksine onların canlarının ve mallarının teminat altında olmakta, ancak onların 
bunu su-i istimal ettiklerini, din-i İslam aleyhine neşrettikleri kitap ve 
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makalelerde şiddetle hücum ettiklerini belirtir. Bu saldırılara karşı cevapsız 
kalmanın doğru olmayacağını ancak Hristiyanlığa karşı taarruz etmek 
niyetinde olmadığını ifade eden Ahmet Midhat, Hristiyanlığın mahiyetini 
meydana koyacak bir eserin tertibinin kendisinden istendiğini, dolaysıyla 
‟Müdafaa” kitabını bunun üzerine kaleme aldığını ifade eder. 

Ahmet Midhat Efendi çok farklı alanlarda eserler ortaya koymuştur. Yaklaşık 
iki yüz yirmi altıyı bulunan eseri vardır. İçinde ders kitapları, ansiklopedik 
tarih ve coğrafya külliyatı, hikâye ve romanlar, Hıristiyanlığa karşı İslam’ın 
müdafaası mahiyetindeki kitaplar, Batı felsefesi, Avrupa ile ilgili müşahede 
ve intibalarını içeren kitaplar bulunmaktadır. Bunun yanında tabiat ve 
matematik ilimlerini bununla birlikte ilk dinler tarihi ‟Tarih-i Edyân” İstanbul 
1328 yılında yayınlanmış. Dahası, İslam dininin savunmasını yaptığı dört 
temel kitabı vardır bunlar; (Müdafaa I-III – İstibşar - Beşâir – Nizâ-i İlm ü 
Din’dir I-IV). 

Dini Eserleri 

Ahmet Midhat Efendi’nin, özellikle 1880-1900 yılları arasında Hıristiyanlık 
ve İslam –Hıristiyan münasebetleriyle ilgili meseleleri doğrudan doğruya ele 
aldığı dört büyük kitabı var ki bunlar; 

1- Müdafaa (I), bu eserde fenne uygun din. 
2- Müdafaa (II), gençlerin Avrupa’daki dinsizlik cereyanına 
kaplanmasından endişeleri. 
3- Müdafaa (III), sanatkâr din münasebeti üzerine durur. 
4- İstibşar. 
5- Beşâir-i Sıdk-ı Nübüvvet-i Muhammedîye. 
6- Nizâ-i İlm ü Din’dir (I-IV). 

Müdafaa I (1300- 1883) 

Müdafaa adını taşıyan başlığı altında bulunan Ehl-i İslamı, Nasraniyet’e 
(Hıristiyanlık) davet edenlere karşı kaleme almış. Müslümanlara kendi 
dinlerini anlatmayı ve onların gayrimüslimlerin dinleri (özellikle 
Hıristiyanlık) hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. Ahmet 
Midhat bu eserini, Müslümanlara, Hıristiyanlığın ne kadar garip ve çelişkili 
bir din olduğunu göstermek için kaleme aldığını belirtmiş. 

Eserin on sayfalık bir mukaddimesi var ve iki bölümden oluşuyor. Birinci 
bölüm Ahmet Midhat Efendi, İslam ve Hıristiyanlık arasında yapılacak 
münazaranın şekli ve usulü hakkında bilgi verir. İkinci bölümde ise, 
Hıristiyanlığın tarihi teessüs ve intişarı başlığı altında yirmi üç başlık halinde 
bulunmaktadır. Kitapta sonuç olarak, Hristiyanlık tarihi hakkında görüşlerini 
ve yanlış bulduğu hususları özetler. 
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Ahmet Midhat’a göre Tanzimat dönemindeki yapılan anlaşmaya göre 
gayrimüslim misyoner faaliyetleri serbest bir şekilde müsamaha verilmiş, 
ancak gayrimüslimler bunu suiistimal etmiştir. 

Ahmet Midhat Müdafaa kitabında, Hıristiyanlara verilen Müsamaha ilgili 
şöyle anlatır; Her çeşit din ve mezhep hürriyetleri o derecede sağlanmıştır ki, 
işte misyonerler memleketimiz içinde serbestçe gezip her sınıftan halka 
kitaplar dağıtarak Hıristiyanlığa davet ettikleri halde onları da 
yasaklamıyoruz. (Midhat Efendi, A. 1300, s. 4-5.). Misyonerlik faaliyetlerinde 
varılan noktayı ve artık çizmenin aşıldığını şöyle dile getirmektedir; 
Hırstıysalar Şer’i ve kanuni müsaadenizden yararlanmayı suiistimal dercesine 
vardırmıştır. (Yumak, Y. 2001, s.20). 

Müdâfaa’yı Mukabele ve Mukabele’ye Müdâfaa II (1300- 1883) 

Altı bölümden oluşan bir eserdir. Eser Hıristiyanların reaksiyonlarına sebep 
olur. Müdafaa aleyhine tahlil etmeden mektup gönderilmişler. Bu 
reaksiyonların ekseriyetini dikkate almayan Ahmet Midhat ‟Bibble Haus” 
cemiyetinin başkanı Dwight’ın mukabelesine ‟Müdâfaa’yı Mukabele ve 
Mukabele’ye Müdâfaa” isimli bir eserle cevap vermiş. 

Ahmet Midhat’ın sürgün hatıratında Müdafaa’yı yazdıktan sonra ona gelen 
mektup başlığı ‟Ey dinsiz kâfir”e tepkisini şu şekilde anlatır; Âlem belâsının 
bu türlüsünü henüz görmemiş olduğumdan, dünya hüznüm ve hiddetimin 
karşısında fırıl fırıl dönmeye başladı. Zira bir vakitten beri bazı Hristiyanlarla 
dini meselelere girişip daima İslam’ın üstünlüğünü gözlerine sürmekte ve 
sokmakta bulunduğumdan, uğradığım bu kâfirlik ithamının beni yalnız din 
kardeşlerimin önünde değil, Hristiyanların iddiaları karşısında da küçük 
düşürecek konulardan ibret olduğunu gördüm. (İnci, H. 2013, s, 226). 

Müdâfaa’nın bu ikinci cildinde Dwight’ın tenkidine de yer ayırır. (Turna, N. 
2000, S. 54). Mösyö Dwight’ın fikirlerini geçersiz kılmak ve Hristiyanlığın 
hak din olduğunu vurgulamak için Ahmet Midhat Efendi Müdafaa II’yi 
kaleme almıştır. 

Müdafaa II kitabının konuları; Dwight’ın itirazları, Ahmet Midhat’ın cevabı, 
Havarilerin sıfat ve durumları, Hıristiyanlığın yayılış tarihi, Hıristiyanlığın ilk 
üç asırda karşılaştığı engeller ve uğradığı zulümler, Hıristiyanlığın kılıç 
küvetiyle teessüs etmediği, tarihte Hıristiyanlık ve Hıristiyanlığın mahiyeti 
gibi konular işlenmiştir. 

Müdafaa III (1302- 1885), Nasrâniyyetin Mazisi 

Üç bölümden oluşan bir eserdir. Fransa’nın meşhur müelliflerinden Genie du 
Christianisme adlı eserin sahibi Chateaubriand’ın Hıristiyanlık hakkındaki 
savlarını reddetmek maksadıyla kaleme alınmıştır. 
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Müdafaa III’ün konuları; İlahi Kanun ve Hıristiyanlık, Ahlaki Kanun ve 
Hıristiyanlık, Hıristiyanlık ve Siyaset gibi konular ve sonuç kalem almıştır. 

Ahmet Midhat, diğer iki ciltte olduğu gibi bu ciltte de Hıristiyanlık aleyhine 
ortaya konan delillerin hepsinin Hıristiyanların kitaplarından alındığını 
belirtir. Ancak bu üç kanunun Hıristiyanlıkta bulunmadığını fakat 
İslamiyet’te bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

Nizâ-i İlm-ü Din’dir (1895-1900) 

Eser dört cilt hâlinde neşredilmiş. “Bizim Mukaddimemiz” başlıklı 
önsözündeki ifadelerine göre, bu eseri Fatma Aliye Hanım’ın kendisinden bir 
değerlendirme sunmasını istemesi üzerine çevirmiştir. (Ahmed Midhat 
Efendi, A. 1313/1896, S. 4-5) 

Dört ciltten oluşan kitap yaklaşık 2000 sayfaya yakın büyük bir eserdir. İlim 
ile din arasındaki çatışmayı vurgulayan Darğer’in asıl metnin ‟A History of 
the Conflict Between Religion and Science” eserinin tercümesi olan Nizâ-ı 
İlm ü Dîn ve İslâm ve Ulûm (1896) adıyla basılmış. Kitapta Ahmet Midaht’ın 
fikirleri ve tenkitleri bulunmaktadır. 

Kitabın birinci bölümü eserin kendisini (asıl metnin tercümesi) ve ikincisi ise 
şerh ve reddiyesini ihtiva etmektedir. 

Bu eserde sadece kendi fikirlerini yazmamış bununla birlikte Gazzâlî, ,İbn 
Rüşd ve Musa Kazım gibi değerli âlimlerinden kaynak aldığını söylemektedir. 

İstibşar (1310-1892) 

Amerika’da İslam’ın müdafaası için yazılmış. Yani Batılıların İslamiyet’e 
dair yanlış algılamalarını ortadan kaldırmak üzere kaleme almış. Bu eserde 
kadınların örtünmesi, çok eşlilik gibi meselelerde İslam’ın hükümlerini 
incelemiştir. (Eser, M. 2015, S.31). 

İslâm’ın kılıçla yayıldığı iddiasının alçakça bir yalan olduğunu savunan yazar 
buna dayanak olarak İslâm tarihinin en güçlü olduğu Hz. Ömer dönemini 
örnek gösterir ve sorar ‟Ömer Faruk döneminde fethettiğimiz Kudüs’ün 
küllerini havaya savurmaktan bizleri kim men edebilirdi?” Hz. Ömer’in 
Hıristiyanların hak ve hürriyetlerini teminat altına aldığı ahitnamenin hala 
mahfuz olduğunu söyleyen yazar. (Midhat Efendi, A. 1300, s. 107). 

Bu eserde Amerika’daki İslami çalışmalar, çok evlilik, zina, kıyafet, 
misyonerlik faaliyetleri ve ilahiyat konular ele alınmaktadır. Bir de özelikle 
İslam müdafaası için yazılmıştır. 

Beşair-i Sıdk-ı Nübüvvet-i Muhammedîye (1312, 1317) 

Beşair kelimesinin anlamı; müjdeler demektir. 
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Eser’in mukaddime, methal ve hatime dışında ‟Beşair-i Tarihiye” ve‟ Beşair- i 
Kitabiye” olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Hz. Muhammed’in daha 
önceki kutsal kitaplarda müjdelendiğinden söz etmektedir. 

Yazış sebebi; Fatma Aliye Hanım’ın ‟Nisvan-ı İslâm” isimli eserinin sonunda 
Hz. Muhammed’in İncillerde müjdelenen son peygamber olduğunu yazması 
üzerine pek çok Hıristiyan Ahmet Midhat’a müracaat etmiş, işin aslını 
öğrenmek istemiştir. (Eser, M. 2015, s.122). 

Ahmet Midhat Hz. Muhammed’in müjde olduğunu Kur’an Kerimden delili 
alarak ispat etmiş ve şöyle aktarmış; ‟Sâf” Suresi 6. ayetinde yer alan 
“Meryem oğlu İsa: Ey Beni İsrâil, tahkik ben Allah tarafından size 
gönderilmiş bir peygamberim. Tevrat’tan benim elimde bulunanları 
musaddak ve benden sonra Ahmed ismiyle bir peygamber daha geleceğini 
mübeşşir olduğum halde, dediği zaman.” kısmı örnek olarak verir ve buna 
benzer ifadelerin Kur’an öncesi kutsal kitaplarda da yer aldığını ifade eder. 
Ahmet Midhat Kur’an’ı Kerimde kütüb-i mefkûrelerin masun kalamadıkları 
hususundaki yer alan bilgilerin tarafsız oryantalist çalışmalar ile de gün 
yüzüne çıktığını ve teyit edildiğini ifade eder. (Midhat Efendi, A.1312, s. 33). 

Dinler Tarihi Eserleri 

Tarih-i Edyan (Dinler tarihleri) 

Bu alanda Türkçede ilk kitap sayılır. Darülfünun’daki dinler tarihi 
derslerinden meydana gelir. İlk baskısı ‟Tarih-i Edyan” başlığı atında 1328 
yılında ‟Sırat Müstakim” matbaasında bir ders kitabı olarak hazırlanmış, 
ikinci baskısı 1329 yılında ‟Tedrisi Tarih-i Edyan” adıyla ‟Hürriyet” 
matbaasında, üçüncü baskısı ise 1330-1332 yılarda ‟Tedrisi Tarih-i Edyan” 
adıyla ‟Hukuk” matbaasında basılmış. Bu eser iki bölüme ayırmış. 

Birinci bölümde dinler tarihinin lüzum ve ehemmiyeti, bu bölümde dini 
İslam’ın son din oluşu vurgulanmıştır. Hususiyet adı verilen ikinci bölümde 
ise fetiş dinleri (Asya’da Moğollar ve Okyanus halkları, Amerika fetişleri) 
putperestlik dinleri (Mısır, Keldan, Asur, Arap, Suriye ve Fenike ve Filistin, 
Yunan ve Roma, Slav vs. incelemektedir. 

1-        Paris’te Otuz Bin Bûdî (Dersaadet 1307-1890) 

Ahmet Midhat Efendi’nin dinler tarihi ile ilgili tek eseri ‟Tarihi Edyan” 
değildir. Paris’te Budist olan insanlarla ilgili ‟Paris’te Otuz Bin Budi” adıyla 
1980 yılında bir kitap basmış. On üç bölümden oluşan kitap ilk önce 
‟Tercümen Hakikat” dergisinde tefrika edilmiş, daha sonra Paris’te iki yüz 
otuz sekiz sayfadan oluşan bir kitap haline neşir edilmiş. Bu eserde Budizm 
Brahmanizm dinlerini ve kökenleri hakkında bilgi sunmaktadır. Bu eseri 
yazarken on kadar kaynak kullandığını söylemektedir. 
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Budizm ile hak dinler arasındaki farklılıkları açıkça tespit etmek. Budizm’in 
neden İslâm ülkelerinde bir tehdit olarak algılanamayacağını göstermek. 
Dahası Budizm ile Brahmanizm arasındaki farklılıkları ortaya koymaktadır. ( 
Eser, M. 2015, s.85). 

Ahmet Midhat Paris’te çıkan ‟Siecle” gazetesinde yer alan bir haberden 
hareketle Paris’te ‟Otuz Bin Budist” olduğu bilgisi üzerine, Budizm’i anlatan 
Tedrisat-ı Aliye muallimlerinden Leon De Rossini ile mülakat yapar. 
Ardından bu mezhebin menşei ve surette terakkisi ve sairesi hakkında 
okuyucuları bilgilendirmek maksadıyla bu eseri yazmaya başlamıştır. 

Daha sonra Budizm ve Brahmanizm arasındaki farklıklar ortaya koymaktadır. 
Farklıklar şöyle aktarır; 

-Brahmanizm Budizm’e göre daha eskidir. 

-Brahmanizm, Budizm’i mezhep olarak hiç kabul etmez, Budizm ise 
Brahmanizm muharref bir mezhep olduğunu kabul etmektedir. 

-Vedalar, Brahmanizm’e göre semavidir fakat Budizm bunu kabul etmezler 
çünkü kendi kutsal metinleri vardır. 

- Brahmanizm’de ilahlara insan kurbanı vardır ancak Budizm’de ilahlara 
meyve, çiçek kurbanı bulunmaktadır. 

Brahmanizm, Ahmet Midhat’a göre tevhit inancında oldukların Batıların bunu 
yanlış anladıklarını belirtmektedir. 

Kitapta daha sonra Budizm’e eleştirel bir bakış yapılmış ve önceki dinlerden 
farklılığından ve İslam’ın sağlamlığından bahsetmiştir. 

Sonuç 

Tanzimat döneminin önemli aydınlarından biri olan Ahmet Midhat, farklı 
alanlarda eserler kaleme alarak, gerek siyasal, toplumsal konularda, gerekse 
de dinsel konularda eserler vermiştir. Bütün eserleri sade bir Osmanlıcayla 
yazılmış, halkın anlayabileceği bir dildedir. Üstelik Batıdan gelen inançsızlık 
karşısında durur ve halkı uyarmıştır. 

Ahmet Midhat, gerek dinler tarihi gerekse İslam ve Hıristiyanlık arasındaki 
Polemik Literatür sahasında eserler vermiştir. Batı Literatürünü iyi takıp 
ederek, gazete makalelerinden müstakil kitaplara, tebliğlerden kongrelerde 
yüz yüze görüşmelere kadar, muhtelif kaynaklardan yararlanarak eserler 
ortaya koymaktadır. 

Sosyal ortamında ve bulunduğu gezilerde Misyonerlerin faaliyetlerine karşı 
sert bir tepki göstermiştir. 
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Ahmet Midhat Hıristiyanlık üzerine de eserler yazmıştır. Hıristiyanlığın ne 
kadar garip ve çelişkili bir din olduğunu göstermek istemiş, üstelik bu dini 
görünce kendi dinine olan inancının daha kuvvetli bir şekle bürüneceğini 
çünkü İslam’ın akılla çelişmeyen, uydurma olmayan, inanç esaslarında ihtilaf 
ve şüphe bulunmayan en mükemmel din olduğunu ifade etmiştir. Bir de 
Müslümanlara karşı Hıristiyanlık propagandası yapıldığında Müslüman 
halkın, Hıristiyanlık karşısındaki tavırlarının daha net olarak belirmesi için 
hem Hıristiyanlık hem de Müslümanlığı iyi tanıması gerektiğini 
vurgulamıştır. 

Ona göre Hıristiyanlığın üç yüz sene zulüm gördükten sonra hızla yayıldığı 
inancı yanlıştır. Hıristiyanlığın İslam dini gibi kılıçla yayılmadığını, sırf 
mucize ve sözle yayıldığını iddia ederler fakat o Hıristiyanlığın tarihinin kanla 
dolu olduğunu göstermek istemiştir. 

İslam dininin hem kılıçla yayınlandığını hem de mucize olduğunu 
söylemektedir. Hz. Muhammed’in İsa’dan sonra geleceğini Kur’an’dan 
kanıtlamak istemiş fakat İncil’de bu konu ile ilgili delillerin silindiğini 
söylemiştir. Yani günümüzdeki İncil kitabının doğru olmadığından söz 
etmektedir. 

Farklı diller bildiği için dinler ile ilgili yazılan kitaplardan ve büyük âlimler 
Gazali ve İbni Sina, vs gibi kitaplarından okuyarak istifade edebildi. 

Sadece Hıristiyanlıkla ilgili kitaplar yazmadı, diğer dinlerden Budizm 
hakkında da kitap yazabildi. 

Gündemi takip etiği için her konudan haberdar olmuş, böylece yeni eserler 
ortaya koyabilmiştir. Amacı halkını eğitmek ve her şeyden bilgi sahibi 
olmalarını istemesidir. 

Ahmet Midhat her hangi bir konuda hüküm verecek ise İslam esasına göre 
hüküm vermiştir. 

Daima Hıristiyanlık ve Batı karşısında İslam’ı değerleri savunmuştur. Ona 
göre İslamiyet akla en uygun dindir. Üstelik Kur’anı Kerim’in kaynağı 
sabittir. İslam barış, huzur ve muhabbet veren tek dindir. 
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Kırgız Aydınları: Zamançı Şairlerin Millî Mücadelesi 
Kursanbek Duishonkul Uulu* 

Özet 

Kırgız tarihinde önemli bir yere sahip olan bir oluşum, çeşitli şair ve 
düşünürlerden oluşan Zamançılar’dır. “Zamançılar” yahut “Zamançıl 
akın”lar, (şair, ozan, molla) XIX. yüzyılın başlarından itibaren XX. yüzyılın 
ortalarına kadar geçen süreçte genelde Rus işgali ve rejimine karşı çıkan 
Kırgız coğrafyasının farklı farklı bölgelerinde yaşayan dinî, felsefî ve siyasî 
fikirlere sahip olan aydınlar ve şairler tarafından oluşturulan harekete 
denilmektedir. 1721’de Rus Çarlığı’nın yerine kurulan Rusya İmparatorluğu 
bütün gücüyle geniş toprakları kendi hâkimiyetine almaya başladı, bu süreçte 
izlenen sömürü ve Ruslaştırma politikası her yerde tepkiyle karşılandı. Bu 
dönemde Zamançılar yaşadıkları olumsuz ve zor şartlarını şiirlerinde “zaman” 
teması etrafında sıklıkla dile getirerek milli mücadele başlatmışlardır. Şifahî 
yollarla bu fikirlerini aşılayan aydın şairlerin başında Kalıgul Bay uulu, 
Arstanbek Buylaş uulu, Moldo Niyaz, Moldo Kılıç, Nurmoldo Narkul uulu ve 
Aldaş Moldo gibi şair düşünürler gelmektedir. Sovyetler döneminde 
Zamançılar’ın çalışmalarını engellemek için eserleri kanun tarafından 
bilhassa yasaklanmış, ders kitaplarından çıkarılmıştır. Öyle ki toplum 
içerisinde onların adlarından söz edilmesi bile ciddi korkuya sebep olmuştur. 
Ancak Kırgızistan bağımsızlığını kazandıktan sonra onlardan söz edilmeye 
başlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kırgız, Zamançı, Akın, Ozan, Şair, Moldo 
 
 

Giriş 

Kırgızlar tarih boyunca göçebe hayatlarını sürdürmekle birlikte kendilerine 
has şifahi kültürlerini her zaman yaşatmışlardır. Ağızdan ağza devam eden bu 
kültürün Kırgızların sosyal ve kültürel hayatlarında mühim bir rol oynadığını 
rahatça söylemek mümkündür. XI. yüzyılda Tokmok Şehri’nde 
(Balasagın’da) yaşayan ve Türk Dünyasının en önemli yazılı kaynaklarından 
biri sayılan Kutadgu Bilig isimli eseri burada kaleme alan Yusuf Has Hacib 
(Cusup Balasagın;1017-1070), Ketbuka (Buka Irçı), Asan Kaygı (ö. 1450), 

 

* İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Mezhepler Tarihi 
Doktora Öğrencisi kursanbekg@gmail.com 
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Kalıgul Bay uulu, Kırgız kalem şairleri Moldo Niyaz, Moldo Kılıç ve modern 
dönemde dünya çapında ünlü yazar Cengiz Aytmatov (1928-2008) gibi 
şahsiyetler de Kırgız edebiyat ve tarihinin çeşitli dönemlerinde Kırgız 
topraklarında yetişen önemli ve öncü şahsiyetlerdir. 

XIX. yüzyıldan itibaren Ruslar’ın işgaline maruz kalan ve Ruslar’ın 
asimilasyon ve dejenerasyon politikalarına karşı Kırgız halkını uyarmaya 
çalışan Zamançı şairler, bu fikirlerini şiirler vasıtasıyla dile getirmeye 
çalışmışlardır. 

Sovyet döneminde siyasi sansürden dolayı Zamançılar’ın çalışmalarını 
engellemek için eserleri kanun tarafından bilhassa yasaklanmış, ders 
kitaplarından çıkarılmıştır. Öyle ki toplum içerisinde onların adlarından söz 
edilmesi bile ciddi korkuya sebep olmaktaydı. Böylece, Zamancılar’ın ve 
diğer bazı şairlerin eserlerinin okullarda ve yüksek eğitim merkezlerinde 
okutulmasına ve yayımlanmasına engel olunmuştur. [Karataev, 2005, 118] 
Üst düzeyde yazılan eserler ise hiçbir zaman halka ulaşmamıştır. Ancak 
SSCB’nin dağılmasından müteakip 31 Ağustos 1991’de Kırgızistan’ın 
bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte Zamancılar’ın isimleri de yasaklar 
listesinden çıkarılıp eserleri yeniden ele alınmaya başlanmıştır. Onlarla ilgili 
makale ve kitaplar bugüne kadar sürekli yayınlarda yayımlanarak canlanmaya 
başlamıştır. 

Zamancılar, Kırgız edebiyat ve düşünce tarihinde önemli bir unsur olmakla 
birlikte, Sovyet döneminde “kara kutu”ya atılmasının bir sonucu olarak, 
uluslararası literatürde hakkıyla bilinmediği gibi günümüz Türk dünyasında 
da hak ettiği ilgiyi şu ana kadar almadığı söylenmelidir. 

Zamançı Kavramı Üzerine 

Zamancı kavramı “zamana” kelimesinden gelir. “Zamana” kelimesi Kırgız 
diline Arapça’dan geçmiştir. Müfret (tekil) kalıbında “zaman” ( نا  ) ya da 
“zamana”  ( ھنا  ),  cemi  (çoğul)  kalıbında  ise  “ezmine”  ( ةنماز )  şeklinde 
kullanılıp “anlar, çağlar, dönem, âhir zaman ve hayat sürmenin belli bir vakti” 
manalarına gelmektedir. [Karasaev, 2016, 317; Abduldaev, 1969, 237-238] 
“Zaman” ve “zamana” kelimeleri ayrıca “saat, devir, mevsim, mehil, süre ve 
an, şimdiki zaman, baht, tâlih, felek’’ [Devellioğlu, 1988, 1416; Nurdin kyzy, 
2015] manalarına gelirken bunlardan “zamana” kelimesi aynı zamanda 
“zamanî ( ىنا  
2005, 3473] 

), tüm zamanla ilgili” manasını da ifade etmektedir. [İlhan, 

Terminolojik açıdan zamançı kavramı ise genellikle “Zamançılar” şeklinde 
çoğul olarak kullanılmakta olup,XIX. yüzyılından başlayarak XX. yüzyılın 
ortalarına kadar geçen süreçte Rus (sonrasın daise Sovyet) işgali ve rejimine 
karşı çıkan Kırgızistan’daki farklı farklı bölgelerde yaşayan felsefî, dinî ve 
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siyasî amaçlara/fikirlere sahip aydın, düşünürler tarafından oluşturulan 
hareketi ifade eder. Zamançılar’ın önde gelen temsilcileri arasında Kalıgul 
Bay uulu (1785-1855), Arstanbek Buylaş uulu (1824-1878), Moldo Niyaz 
(1826-1896), Nurmoldo Narkul uulu (1838-1920), Moldo Kılıç (1868-1917), 
Tuyak Ernazar uulu (1856-1912), Aldaş Moldo (1874-1930) gibi Kırgız şair 
ve düşünürler gelir. Bunların yanında Cenicok Ötö Kökö uulu (1860-1918), 
Togolok Moldo, Moldo Bagış, Sagımbay Orozbak uulu ve Isak Şaybekov da 
Zamançı akımına mensup şairlerdendirler. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, 
Zamançı akımı sadece Kırgızistan’a özgü bir oluşum olmayıp aynı zamanda 
Kazakistan’da temsilcileri bulunan bir akımdır. Sözgelimi Bukar Jılau, Dulat 
Babatay uulu, Şortanbay Kanay uulu, Murat Mönkö uulu başlıca Kazak 
Zamançıları’dır. Literatürde kendilerini “Zar Zaman Akındarı” olarak 
nitelendiren bu Kazak şair Zamançılar hakkında araştırmacı Muhtar 
Auezov’un Adebiet Tarihı adlı çalışmasına bakılabilir. 

Her ne kadar Zamançılar başlangıçta Moğollar’a karşı ortaya çıkmış bir 
hareket olsa da, XVIII. yüzyılda Ruslar’ın işgaline maruz kalan1 ve Ruslar’ın 
asimilasyon ve dejenerasyon hareketinin hedefi haline gelen bölgelerde, 
Ruslar’ın bu politikalarına karşı ilmî ve dinî sahada direnerek mücadele veren 
aydın sınıfını oluşturur. 

Zamançıların temsilcileri eserlerinde çoğunlukla zamanla ilgili düşüncelerini, 
âhir zaman ve kıyamet gününü anlatmaları, özellikle de yaşadıkları dönemin 
problemlerini ve türlü eziyetleri dile getirmeleri ve bu yönüyle de zaman 
kavramını eserlerinin başlıklarında sıkça kullanmaları nedeniyle kendilerine 
zamançılar adı verilmiş ve tarihte hem literatürde Zamançıl şair, akınlar olarak 
adlandırılmışlardır. Örneğin: Kalıgul Bay’ın Akır Zaman (Âhir Zaman), 
Arstanbek Buylaş’ın Tar Zaman (Dar Zaman), Moldo Kılıç’ın Zar Zaman 
(Zor Zaman/Eziyet Zamanı), Moldo Niyaz’ın, Tuyak Irçı’nın Akır Zaman 
(Âhir Zaman), Cenicok’un, Sagımbay Orozbak uulu’nun, Isak Şaybekov’un 
ve Togolok Moldo’nun da Zamana (Zaman) adlı eserlerinin başlıkları bu 
anlayışı yansıtmaktadır. [Karataev, 2005] Zamançılar eserlerinde esas 
itibariyle, zaman temasını dile getirmekle birlikte bilime, büyüklere saygı 
göstermeye ve çalışkan olmaya teşvik eden, aç gözlülüğü ve zalimliği 
yasaklayan satırlar da mevcuttur. 

Zamançılar’ın düşüncelerinin Türk dünyasının asırlardır manevi rehberi olan 
ve “Pîr-i Türkistan” lakabıyla anılan mutasavvıf erbabı Ahmet Yesevî’nin (ö. 
1166) Hikmet’lerine ve Hâkim Ata’nın, yani Süleyman Bakırganî’nin (ö. 
1186) Âhir Zaman’ına dayandığı ve bu akımın, söz konusu şahısların temel 
düşüncelerinin XIX. yüzyılda Kırgızlar arasında tekrardan canlandığını 

 
 

1 Rus imparatorluğu Kazak bölgelerin 1721 tarihinden itibaren işgal etmeye başlamıştır. 
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söylenebilir. Nitekim bu meseleyle ilgili XX. yüzyılın Kırgız edebiyatçısı 
Tazabek Samançin, 1948 senesindeki Zamançı şairlerin ileri gelenlerinden 
Moldo Kılıç üzerinde yazdığı “Kılıç Cazuuçu Akın (Kılıç Yazar Şairdir)” adlı 
tezinde bu konuda şöyle ifade etmektedir: “Kırgız yazıcı (kalem şairi) 
şairlerin eserlerinde İslam dininin, tasavvufi ve felsefi düşüncenin çokça yer 
almasının sebebi, onların yaşadığı dönemlerde Kırgızlar arasında; Gubzî, Sofi 
Aldayar, Badil Hoca Hafız, Hoca Ahmet Yesevî gibi tasavvuf erbablarının 
eserleri yaygın olarak bilinmesidir.” [Samançin, 1948:26] 

Nitekim Moldo Kılıç’ın şu sözleri, Zamançılar’ın mutasavvıf Ahmet 
Yesevî’den etkilendiklerinin ve onun yolunu takip etmeye çalıştıklarının bir 
delilidir: 

Türkistanda mazarı Türkistan’da kabri 

“Hikmat” sözü cayılıp “Hikmet” sözü yayılarak 

Bizge kaldı kazalı. Bize (miras olarak) kaldı gazeli. 

[Asanaliev, Bayhodcoev, Taştemirov, 1988:293; Samançin, 1989:138-150] 

Yine Zamançılar’ın önde gelen şairlerinden Aldaş Moldo da şiirinde Ahmet 
Yesevî’yi bizzat ismen zikreder: 

Oşol zaman baarı öttü, O zaman hepsi geçti 

Neçen kıyın er öttü. Nice Kahraman (geldi ve) geçti 

Koco AhmedYassavi, Hoca Ahmet Yesevi 

KausulAgzam pir öttü. Gavsul Azam Pir geçti. 

[Akmataliev, 2012:98] 

Zamancıları Sovyetler döneminde ilk kez Tazabek Samançin araştırmıştır. Bu 
kişinin 1941 yılında Sovettik Adabiyat Cana İskusstvo (Sovyet Edebiyat ve 
Sanat) dergisinin 5. sayısında yayımlanan “Koloniyalık Doordogu Bizdin 
Adabiyat (Sömürge Döneminde Bizim Edebiyat)” adlı makalesi bu konudaki 
ilk çalışma olmuştur. Ondan sonra 1943 yılında M. İ. Bogdanova, Ö. Jakşiev, 
T. Samançin ve K. A. Rahmatullah bu konuyu çalışmışlar ve Kırgız 
Adabiyatının Oçerkteri (Kırgız Edebiyatı’nın Kesitleri) adlı eserinin 
bölümünde “Zar Zaman Edebiyatı” başlığı altında yayımlamışlardır. 

Zamançılar hakkında genel itibariyle bağımsızlık döneminde yapılan bazı 
araştırmalara gelince, Kırgızistan kendi bağımsızlığını1 elde ettikten 
müteakiben ulusal kültürel miraslara dönüp, onların üzerinde kapsamlı bir 

 
1    SSCB’nin dağılmasından müteakip 31 Ağustos 1991 tarihinde Kırgızistan kendi 
bağımsızlığını ilan etmiştir. 
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çalışma ihtiyacı doğmuştur. Zira bu zamana kadar Sovyet totaliter rejimi milli 
ve dini mirasların araştırılmasına şiddetli engeller koymuş, özellikle siyasi ve 
ideolojik baskılarla bu alandaki bilimsel araştırmaların yürütülmesine fırsat 
vermemişlerdi. Ulusal egemenlikle birlikte tarihsel, ulusal ve kültürele 
yönelik objektif bir değerlendirme yapmak için fırsatlar oluşmuştur. Söz 
konusu alanlarda bilimsel çalışmalar ve araştırmalar belli bir seviyeye 
gelmiştir. Bu çalışma alanlarından birisi de Zamançı şairler ile ilgilidir. 

Kırgız Zamançı Şairlerin Temsilcileri 

Kalıgul Bay uulu (1785-1855) 

Kalıgul Bay uulu 1785 yılında Kırgızistan’ın kuzey doğusunda kalan Isık- 
Kölili’nin Karoy-Saroy köyünde zengin ve köklü bir ailede doğmuş, 1855’te 
aynı ilin Ak-Suu ilçesinde 70 yaşında vefat etmiştir, mezarı ise Kara-Oy 
bölgesinde (Dolinka) bulunmaktadır. Abdıldaev, 1990:20] 

1999’da Kalıgul’un mezarında yapılan anıtın açılışına Kırgızistan’nın ilk 
Cumhurbaşkanı Askar Akaev’in katılımıyla Zamançı şairin Kırgız halkı için 
büyük bir önemi olduğunu vurgulamıştır. [Musaev, Akmataliev, 2000:2-10] 
Kalıgul’un sağ yanağında büyük siyah bir beni olduğu için kendisine Kalıgul 
(Kallı1 kul) ismi verilmiştir. 

Kırgız halkının meşhur filozofu ve şair rehberi olan Kalıgul Bay uulu, 
Zamançıların ilk temsilcilerinden biridir hatta ilk Zamançı bile olduğu 
söylenebilir. Ne yazık ki Kalıgul Bay’ın hayat hikâyesi ve eserleri hakkında 
fazla bilgiye sahip değiliz. Ekim Devrim’ine2 kadar Kalıgul’un mirası3 halk 
tarafından sözlü olarak korunmuştur. Kalıgul Bayuulu 6-7 yaşlarından 
itibaren köyündeki Sopu Ata diye bilinen büyük bir molladan ilim tahsil 
etmiştir. Bu sebeple eserlerinde dini görüşlere çokça yer verir. [Iyman Fondu, 
2016:125] Bununla birlikte, eserlerindeki bilgilere bakıldığında Doğu 
Edebiyatı’ndan, farklı medeniyetlerden ve bunların tarihlerinden haberdar 
olduğu da rahatça söylenebilir. Genç yaşlardan itibaren halk arasında adı 
anılmaya başlar ve itibarı büyür. Eserlerinden, özellikle Orta Asya’nın Ahmet 
Yesevî ve Sopu Aldayar (Sopoldayar) gibi meşhur şahsiyetlerinin şiirleriyle, 
felsefî ve tasavvufî görüşleriyle ilgili derin bilgisi olduğu anlaşılmaktadır. 
Kalıgul Bay uulu kendi yaşadığı devrin temsilcisi olarak Kırgız halkında 
yaşanan hemen hemen bütün önemli olaylara katılarak, vakaların çoğunda 

 

1 Kırgızca’da “Kal” kelimesi, “vücuttaki ben” anlamına gelmektedir. 

2 Çarlık Rusyası'nda 25 Ekim 1917’de, Petrograd'daki Kışlık Saray'ın Lenin önderliğindeki 
Bolşeviklerin eline geçmesiyle başlayan ve Sovyetler Birliği'nin kurulmasına yol açan olaylar 
dizisidir. 
3 Kendi bıraktığı el yazma eserleri olmadığından daha sonra araştırmacılar Kalıgul’un şiirlerini 
halk arasında dolaşarak toplayıp kitap haline getirmişlerdir. 
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aktif bir rol oynamıştır. [Akmataliev, 2015:63] O, Hokand Hanlığı’nın Kuzey 
Kırgızlar’la arasında siyasi ilişkiler danışmanı olarak halkın ve kabilenin 
çıkarlarını korumuş, ayrıca Ormon 1 Hanın han tayin edilmesinde heyetin 
içindeki aktif katılımcılar arasında yer almıştı. Toplum içinde hakkı koruyan, 
adalet ve hikmet sahibi biri olarak tanınmıştır. 

Tarihçi Belek Soltonoev de Kalıgul’un Ormon Han’ın yardımcısı, yani 
danışmanı olduğunu, Kazak ve Kırgızlar arasında meşhur olduğunu 
söyleyerek bu bilgiyi destekler. Nitekim Kalıgul: 

Eyinim Ormonum, Hey kardeşim Ormon’um 

Cegen menen toybodun. Yedin ama doymadın 

Koydegengekoyboduñ, Dur dediğimiduymadın 

Akırısenoñboduñ. Sonuniyiolmadı 

Orusalatceriñi, Rus alıryerini, 

Sındıratseninbelindi Kırarseninbelini, 

[Soltonoev, 1993:160] 

Bu şeklindeki beyitlerinde de görüldüğü üzere Ormon Han’ı ikaz ederek ona 
her zaman tavsiyelerde bulunmuştur. 

Bir çok şiirinde tarihî olayları öngörmesinden dolayı “dedikleri doğru çıkan, 
dışarıdan gelecek saldırıları önceden tahmin edebilen” [Akmataliev, 2012:93] 
veli bir zat olarak tasvir edilmiştir. Bu sebeple şaire “oluya” (evliya) lakabı 
verilmiştir. Günümüzde de “Kalıgul oluya” (Kalıgul Evliya) olarak 
bilinmektedir. Daha once bahsettiğimiz gibi Kalıgul ‘zamana şiir’inin bilinen 
ilk temsilcisi ve şairlerin“ Aksakalı”dır.2 Aslında Kalıgul diğer şairler gibi 
şiirlerini komuz eşliğinde söylemez. Şiirlerini söylerken “Doğru mu?” 
diyerek sağ omzuna bakma alışkanlığı vardır. [Akmataliev, 2012:94] Bir şair 
olmasının yanında Kalıgul, yaşadığı dönemin siyasi olaylarını da çok iyi 
kavramıştır. 

Çoğu zaman toplum içinde onun şiirleri içinşiir denilmez, Kalıgul’un sözü ya 
da Kalıgul’un meseli denilir; benzer şekilde “Kalıgul şiir söyledi” demek 
yerine “Kalıgul demişti” ifadesi kullanılır. [Akmataliev, 2015:66] 
Araştırmacılardan Tazabek Samançin ve tarihçi Belek Soltonoev kendi 
incelemelerinin neticelerinde şunları belirtmektedirler: “Kalıgul şair değildir, 
halk arasında dolaşıp komuz/kopuz çalmamış ve türkü söyleyip şiir 

 
 

1 Kalıgul zamanında kuzey Kırgızlarının hanıdır. 
2 Şairlerin lideri ve yaşlısı olarak bilinmektedir. 
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okumamıştır. O, hikmet ehli olduğu için huzuruna gelen insanlara 
eserlerinden nazım halinde nasihatlerde bulunmuştur.” [Osmonaliev, 
2014:69] 

 
Kalıgul’un Eserleri 
Kalıgul’un eserleri Sovyet işgalinin ilerleyen dönemlerinde yasaklandığından 
üzerlerinde pek fazla çalışma yapılmamıştır. Bununla birlikte Sovyetler’in ilk 
dönemlerinden itibaren eserleri derlenmiş ve yazıya geçirilmeye başlanmıştır. 
Kalıgul üzerinde çalışmış araştırmacıların öncüsü ünlü Manasçı1 Şapak 
Rısmendeev’dir (1863-1956). Sovyetler döneminde, özellikle 1947 yılından 
itibaren Rus hükümeti Kalıgul’un eserlerini de reaksiyoner eserler olmakla 
yaftaladı ve onları şiddetli bir şekilde eleştirdi. Onun hakkındaki araştırmalar 
durduruldu ve eserlerinin okunması kesin olarak yasaklanmıştır. 

Sagımbay Orozbak uulu’un belirttiğine göre Kalıgul’un eserleri 1922’de 
Narın bölgesinde araştırmacı Kayum Miftakov2 tarafından ilk defa kâğıda 
geçirilmiştir. Kalıgul Bay’ın eserleri ve hayatı hakkında en yeni araştırma ise 
Turdakun Usubaliev tarafından yapılmış ve araştırmaları Akılman Kalıgul 
(Hikmetli Kalıgul) adıyla 2000 yılında yayımlanmıştır.[Akmataliev, 
Abdulhamidova, Acımatova, 2004:102-103] Ayrıca aydın Eşenaalı 
Arabaev,1925 yılında yayımlanan Sabattuuluktu Coyuu Alippesi (Cehaleti 
Ortadan Kaldırma Alfabesi) adlı ders kitabında Kalıgul’un nasihatlerine yer 
vermiştir. 

Arstanbek Buylaş uulu (1824-1878) 

XIX. yüzyılda yaşayan en meşhur Zamançılardan olan Arstanbek Buylaş uulu 
1824 yılında Narın bölgesinde doğdu. [Akmataliev, 2015:171] Kırgız 
medeniyet tarihinde büyük öneme sahip bu şahsiyet, doğaçlama şiirler 
söyleyen, devrinin büyük halk ozanı ve bestecisidir. Sesinin güzelliğinden 
dolayı halk ona “bülbül ozan” lakabını takmıştır. Arstanbek Buylaş uulu, 
Kırgızistan’ın hemen hemen bütün bölgelerini dolaşmıştır. Hokand 
Hanlığı’nın emriyle tutuklanan babası Buylaş’ı kurtarmak için Hokand’a 
gitmiş,3 şu anki Özbekistan’ın Namangan ve Andican bölgelerini yıllarca 

 
1 Manas destanı üzerinde araştırma yapanlara yahut destanı okuyanlara verilen isimdir. 
2 Kayum Miftakov 1992 yılında Sagımbay Orozbakov’un, Altay Aydar bel uulu’un, Mambetalı 
Taşıbekov’un, Iysa Japı uulu’un ve Bektur Şeralı uulu’un ağzından yazıya geçirmiştir. 
3 1855 yılında Arstanbek’in babası Buylaş Hokand hanlığına bağlı olan Kırgız hanı Alımbek’i 
tutuklayıp Hanlığa götürmüştü. Bu vaka esnasında daha on beş yaşında bir delikanlı olan 
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gezmiş ve oralarda şiirler söylemiştir. [Akmataliev, 2015:147] Kanaatimizce 
şair oralarda da ilim tahsil etmiştir. 

Arstanbek Buylaş uulu, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Rus İmparatorluğu 
Kırgız topraklarına girmesine karşı çıkmıştır. 1856 yılında Kırgız Buğu 
kabilesi Rus İmparatorluğu’na geçtiğinde, Ruslar Kırgız halkının kanını 
akıtarak, fakir halka zulmetmiş, bundan dolayı da 1870’li yıllarda Tar Zaman 
diye bir meşhur şiirini söylemiştir (tamamlamıştır). 

Zamançıölüm döşeğinde kendisiyle vedalaşmaya gelen yakınlarının önünde 
öğrencisi Soltobay’a son sözü olarak şunu emanet etmiştir: “Benim 
miraslarımı halk arasında söyle ki unutulmasın!”Arstanbek Buylaş uulu, 1878 
yılında Isık-Köl’ün Çıçkan köyünde 54 yaşında vefat etmiştir ve Taş Kıya 
kabrine konulmuştur.[Akmataliev, 2015:171] Onun soyundan gelenler şu an 
Kırgızistan’nın Narın İlin’de ikamet etmektedirler. 

Arstanbek Buylaş uulu’n Eserleri 

Arstanbek Buylaş uulu, Kalıgul Bay uulu gibi “zamançı” ozanlardan olup 
eserleri yıllarca yayımlanmamış ve araştırılmamıştır. Araştıran ve şiirlerini 
derleyip yazıya geçirmeye çalışan Kırgız aydınlarını da maalesef bu 
çalışmalarından dolayı hapse atmışlar, daha sonra da 1937 yılında birçoğunu 
idam etmişlerdir. SSCB döneminde Arstanbek’in şiirleri ideoloji bakımından 
zararlı şiirler olarak yaftalamıştır. Tüm manzum eserleri “kara kutuya” atılmış 
ve faydalanmasına şiddetli yasaklar konulmuştur. Kaynaklarda geçen bilgilere 
göre Arstanbek Buylaş uulu, 500’e yakın beyitim muzla bestelemiş, bunların 
içinden 200 kadarı kendi bestesidir. Ne yazık ki eserlerinden ancak bazı 
beyitleri günümüze ulaşmıştır. 

En meşhur eseri Tar Zaman’dır. Tar Zaman, şairin toplumsal ve sosyo 
ekonomik hayatla ilgili görüşlerinin yer aldığı bir eseridir. Bu eser tedrici 
olarak, tahminen 1852-1870 yılları arasında yazılmıştır. Zamançı bu eserinde 
o zamanki Kırgız tarihini anlatır. [Akmataliev, 2015:181] Tar Zaman esas 
itibariyle iki bölümden oluşmaktadır: 

1. Rusların işgal girişiminden bahseden beyitler. 
 
 
 

Arstanbek hemen arkalarından gelerek Hokand beylerine kendi kabiliyetini göstermiştir. 
Onlara komuzuyla şiir söylemiş ve beyler daha küçük Arstanbek’in yeteneğinden ve 
sözlerinden etkilenerek ona saygı göstermişler ve üzerindeki elbisesini yenilemişlerdir. Hokand 
hanlığı beyleri; “Eğer Arstanbek olmasaydı, kanın akardı (kelleni keserdik)” ve “Bunu, ikinci 
eşimden deyip gözün görmezden gelmesin, buna iyi bak!” diye emredip Buylaş’ı serbest 
bırakmışlardı. Arstanbek evine geldikten sonra çok ağır işlerle meşgul olmadan şiir söylemeye 
ve ilme vakit ayırabilmiştir. [Soltonoyev, 1993: 153, 154] 
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2. Rusların işgalden sonraki zulmünü anlatan beyitler. Bunlar, Rus siyasetinin 
iskân ve asimilasyon politikalarına ve Rus hâkimiyetinin ve idaresinin 
Kırgızistan’da gittikçe güçlenmesine şahit olan şairin eserine bu türden 
vakıaları yansıtmasıdır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Arstanbek Buylaş 
uulu (genellikle Zamançılar) Rus halkını eleştirmemiştir. O, Rus 
İmparatorluğunun işgalini, halk üzerine yaptıkları zulümlerini şiirlerinde 
kınamış ve şiddetli bir şekilde eleştirmiştir. 

Kayum Miftakov’un dediğine göre, Arstanbek’in hayatı hakkındaki bilgileri 
ve nasihat dolu şiir sözlerini bizlere ulaştıran, şairin arkadaşı Alıbek 
Çulçuke’nin 82 yaşında yazmış olduğu risalelerdir. [Akmataliev, 2015:147] 
Buradan hareketle 5 Ekim 1922’de Ak Bulundu1 köyünde Tar Zaman yazıya 
geçirilmiştir. XX. yüzyılın 1920-30 yıllar arasında Şairin şiirlerini Kabay 
Abdrahman uulu isimli bir şahıs tarafından da yazıya geçirilip, 60 senedir yer 
altında gizlenmiştir. Ancak 1992 yılında yer altından bulunmuştur. 

Aynı şekilde Arstanbek’tin Sanatı (Arstanbek’in Sanatı) adlı eseri de 1922 
yılında, Narın bölgesinin Ak-Bulun’da yazılmıştır. [Akmataliev, 2015:146] 
Bununla birlikte Terme (Seçme), Arstanbektin Armanı (Arstanbek’in 
Hüzünü), Sanat (Nasihat), Kokon Kandıgı Cönündö (Hokand Hanlığı 
Hakkında), Kantarbay Menen Aytışı (Kantarbay İle Atışması), Süyümbay 
Menen Aytışı (Süyümbayİle Atışması) ve Cenicok Menen Salamdaşuusu 
(Cenicok ile Selamlaşması) gibi manzum eserleri bulunmaktadır. 

Moldo Kılıç (1866-1917) 

XIX. Yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarında edebiyat örnekleri ve halkın 
tarihini anlatan eserleriyle Kırgız yazılı edebiyatına önemli katkı sağlamış 
düşünürlerden biri olan Moldo Kılıç, Sarıbagış boyundan ünlü Törögeldi’nin 
kardeşi Şamıkan’ın oğludur. [Abdıldaev, 1990:41] Moldo Kılıç, 1866 yılında 
Kırgızistan’ın Narın bölgesinin şimdiki Koçkor ilçesinde doğmuştur. Dedesi, 
Sarıbagış boyunun meşhur beyi Törökeldi idi. Yedinci kuşak dedesi ise XVII. 
ve XVIII. yüzyıllarda Kırgız halkına Kalmak hanlarının baskı yaptığı 
dönemlerde yaşayan Üçükö Batır idi. Üçükö’nün torunu Temir, Temir‘in oğlu 
Çerikçi, Çerikçi‘nin oğlu Abayılda, onun oğlu iseTörökel’di. Moldo Kılıç’ın 
babası Şamıkan, Törökel’in ilk oğludur. Bu da gösteriyor ki, Moldo Kılıç’ın 
soyu, yedi nesilden beri köklü bey olarak gelmiş Sarıbagış boyuna mensup bir 
ailedendir. Moldo Kılıç kendi şiirinde dedeleri hakkında şöyle bir malumatı 
vermektedir: 

Atımdı aytsam kim bilet? Adımı söylersem kim bilir? 
 
 

1 Kırgızistan’ın kuzey bölgelerindeki bir yer ismi. 
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Atamdı aytsam el bilet Babamı söylersem tüm hal bilir 
 

Törekeldi, Ormon deo, Törekeldi, Ormon diye 
 

Tögöröktüsorgon dep, Birçoğuna zulmetti diye (bilinir). 
 

[Samançin, 1948:28-29] 
 

Şiirinden de anlaşıldığı üzere iktidarda olan dedelerinin halka zulmettiklerini 
de gizlemeden açık açık söylemektedir. Bu da bize gösteriyor ki Zamançı 
Moldo Kılıç hep adaletin ve hakikatin yanında olmuştur. 

Onun bütün hayatı, zıt ideolojilerin idareleri altındaki çatışma koşulları 
arasında geçmiştir. Moldo Kılıç çocukluğundan beri ilme meraklıydı ve 
gençlik yıllarından itibaren hem köyündeki Bayan diye bilinen molladan ders 
almış, hem de civardaki köylerin mollalarından tahsil görmeye başlamıştır. 
Moldo Kılıç 17 yaşına geldiğinde daha ileri seviyede ilim almak için Çüy’e 
(Kırgızistan’ın kuzey bölgesi) gitmiş, orada Mambetaalı ve Ak Molla’dan 
ilim tahsil etmiş ve onunla Tokmok şehrindeki Zakir Halfa’dan ilmini devam 
ettirmiştir. Medresedeki birkaç senelik eğitiminde temel medrese ilimlerini 
tamamlamış ve İslam’ın temel kaynaklarını okuyup kavrayabilen bir seviyeye 
gelmiştir. Daha sonraları 25 yaşlarında şiir yazmaya başlamıştır. Şiirlerini 
bayram ve düğünlerde söylemekten çekinir, yazdıklarını ilk önce kalabalık 
olmayan insanlara okurdu. Daha sonra komuzla söylemeye başlamış, ama 
komuzla söylemenin kınlığa (nasihat şiirlerini söyleme [Akmataliev, 
2015:171]ye) engel olduğunu düşünerek enstrümansız söylemeye gayret 
etmiştir. [Abdıldaev, 1990:41] 

Moldo Kılıç manap1soyundan gelmesine rağmen yönetim ve idare işlerinde 
bulunmayıp idareciliğe önem vermemiş ve iktidar hırsına kendini 
kaptırmamıştır. Çok az miktarda tarımcılıkla geçinmiş ve mütevazı bir yaşam 
tarzını tercih etmiştir. Onun bir atı ve bir ineğinden başka hiçbir malvarlığı 
olmadığı söylenir. Geniş bir aileye sahip olan Kılıç’ın birinci eşinden altı 
çocuğu, eşi vefat ettikten sonra ikinci eşinden de pek çok çocuğu olmuştur. 
Çocuklara karşı ilgili, şefkatli ve güler yüzlüydü. [Akmataliev, 2012:273] 

Zamançı şairi diğer şairlerden ayıran özelliklerinden biri de şiirlerini 
duraksamadan, akıcı bir şekilde yazmasıdır. Öyle ki yazdıktan sonra tekrar 
kontrol edip düzeltme ihtiyacı hissetmemiştir. Moldo Kılıç, şiirlerinde uyak 
düzenine değil, kelimelerin derinliğine ve manasına önem vermiştir. Onun 
yaratıcılığında Kırgız sözlü edebiyatı ve Doğu klasik edebiyatının etkisi 

 
 

1 Manap, Kırgız toplumunun zengin ve asilzade tabakasına mensup olan Bey zümresi demektir. 
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büyüktür. Zamançı Moldo Kılıç 1917 yılında vefat etmiş ve Törekeldi uulu’un 
kabristanına defnedilmiştir.[Samançin, 2017:335-372] 

 
Moldo Kılıç’ın Eserleri 
Moldo Kılıç1905 yılından itibaren, Tatar dilinde çıkan yeni dergilere ilgi 
göstermiş, Kazan’da çıkan Kazak ozan ve şairlerin de eserlerinin 
yayımlandığı Tarciman ve Yulduz dergilerinden istifade etmiştir. Jusupbek 
Koco (Hoca) ve Meşhur Cusup gibi yazarların şiir ve kıssalarını da 
okumuştur. Moldo Kılıç’ın 1911’de Kazan’da Kıssa-i Zilzala adlı eseri Arap 
harfleriyle yayımlanmıştır. Kıssa-i Zilzala Kırgız halkının tarihinde 
yayımlanan ilk Kırgız eseridir. Bu eserle birlikte Kırgız yazılı edebiyatı resmi 
olarak başlamıştır. Bu yönüyle Zamançı şair Moldo Kılıç, Kırgız yazılı 
edebiyatının temsilcisi olarak da sayılmıştır. Zamançı dönemin siyasi ve 
sosyal kargaşası içinde yoğrularak hüzünlerini sevinçlerini eserlerinde 
terennüm etmiştir. 

Bugün Moldo Kılıç denildiği zaman akla ilk olarak onun Kıssa-i Zilzala isimli 
eseri ve Kırgız yazılı edebiyatını başlatan şahsiyet olduğu gelmektedir. 
Kendisinden sonra onun yolunu takip edenler, aynı zamanda birer zamançı 
şair olan Aldaş Moldo, Isak Şaybekov Togolok Moldo ve İsmayıl Sarıbaev 
gibi şair ve yazarlardır. [Akmataliev, 2012:275] Araştırmacı Tazabek 
Samançin’in bildirdiğine göre, Moldo Kılıç’ın manzumelerini yazıya geçiren 
Isak Şaybekov idi. Daha sonra bununla beraber Belek Soltonoev ve Eşenalı 
Arabaev gibi kendi zamanının aydınları Moldo Kılıç’ın eserlerinin halka 
ulaşmasına büyük katkı sağlamışlardır. [Asanaliev, 1991:3-27] O, kendisinin 
duygu ve düşüncelerini, çevresindeki türlü problemleri, şahit olduğu sosyal 
meseleleri gördüğü gibi yazıya aktarmaya çalışmıştır. Nitekim şairin kendisi 
bu hali şu şekilde ifade etmektedir: 

Cürö-cüröarbıdı, Adım adım gelişti 

Kazalcazıpkagazım. Gazel yazmakla kitabım 

Kalayıkka bilindi, Tüm halk ta bildi 

Katkatüşüpabazım Kâğıda yazıldı söylediklerim 

Kuran okupmoldolor, Kuran okuyan Mollalar 

Kılar bekenduvasın Duaeder mi bana? 

Köp aldındasöylöymün Toplumun önünde söz söylerim 

Körgönümdün barısın Gördüklerimin hepsini 

Sanat kılıp salamın Sanat yaparım 
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Bilgenimdikagazga Bildiklerimi kâğıda 

Bir – birine camaymın Bir birinebağlarım 

Anık tındap otursan Hakikaten kulak verirsen 

Bilgizemin sanattı, Öğretirim sanatı 

Alda özü çon eken Allah’ın sözü büyükmüş 

Ar türlüü can carattı Her türlü can yarattı 

Cer cüzünötarattu Yeryüzüne dağıttı 

Cer cüzündö adam za Yeryüzünde insanlık 

Bir kişiden taraldı. Bir kişiden çoğaldı. 

[Şamıkan uulu1991:148-149] 

Moldo Kılıç hayattayken yalnızca yukarıda bahsettiğimiz Kıssa-i Zilzala 
isimli eseri yayımlanmış, diğer eserlerinden bazıları vefatından sonra 
basılmıştır. Moldo Kılıç, eserlerini halk arasında el yazmasıyla yaymış ve 
yazmayı bilen kişiler bunları yazıp çoğaltmışlardır. Kıssa-i Zilzalaa dlı eseri 
1911 yılında Kazan’da yayımlanmıştır. Onun basımına Ufa’daki “Medrese-i 
Evliya” talebeleri büyük katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca şunu da belirtmemiz 
gerekir ki eserin mukaddimesini yazan kişi Cedidçiler’in Kırgızistan’daki ilk 
temsilcilerinden olan İşenalı Arabaev’dir. [Şamıkan uulu, 1911:2-3] 

Moldo Kılıç’ın şiirlerinin çoğunluğu günümüzde atasözü olarak yaygındır. 
Moldo Kılıç, Kıssa-i Zilzala (Zelzele Kıssası) eserinde XX. yüzyılın başındaki 
Kırgızistan’ın kuzeyindeki Çon-Kemin şehrinde gerçekleşen büyük deprem 
felaketini ele almıştır. Bu depremin imansız ve insafsız insanlara yönelik 
Allah Teâlâ tarafından gönderilen bir ceza ve aynı zamanda âhir zamana işaret 
olduğuna dikkat çekmiştir. Depremin zorluklarını yansıttığı eserinden bir 
pasaj şöyledir: 

Abalı sözüm bismilla İlk sözüm bismillah 

Ayta bersek söz mında Söylersek söz burada 

Kep çıgardım canıdan Söz çıkardım yeniden 

Kelgin ördök, biz turna Göçmen ördek biz turna 

Allah Taala ar işti Allah Teâlâ her işi 

Özün tüzdöp ondogun Sen düzeltip yoluna koy 

Bu zamana türlöndü, Bu zamanlar değişti 

Cer silkinip termendi. Yer titreyip sallandı 
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Kalkıldagan asman cer, Sallanan gök yer 

Buzulup keteer öndöndü Yıkılacak gibi gözüktü 

Sanaaga kelbes iş boldu, Akla gelmez iş oldu, 

Sakta Kuday bendendi. Koru Allah kulunu 

Too buzulup, taş kulap, Dağ yıkılıp taş yuvarlanıp 

Cer carılıp, car nurap, Yer yarılıp yer yıkılıp 

İt bütköndün barısı, Köpeklerin hepsi 

Ulup – unşup çurçurap Yüksek ses çıkardı uluyarak 

Can aluuçu keleerdey, Can alıcı gelir gibi 

Çoçup turduk zırkırap Korkup kalktık hızlıca 

Kuday Özü saktasın, Yalnız Allah korusun 

Asman, cerler buzulup, Gök, yerler yıkıp 

Ketebi dep bırkırap. Gider mi deyip parçalanıp 

Matoondotööbışkırıp İpinde deve aksırıp 

At kişinepkoşkuruo At kişneyip tıksırdı 

Taş koroolorkaldırap Taştan koyun ağılları gürleyip 

Eçki, koydun baarısı Keçi koyun hepsi 

Ürküp çıktı çüçkürüp. Ürküp çıktı aksırıp 

Ökümüküçtüükudaydın Hükmü güçlüdür Allah’ın 

Ötkörö kıyın iş boldu Aşırı zor iş oldu 

Ölümdü esketüşürüp. Ölümü akla düşürdü. 

[Şamıkan uulu1991:148-149] 

Bahsini ettiğimiz Çon-Kemin şehrinde 1910 yılında yaşanan korkunç 
depremin neticesinde birçok mal vecan kaybı yaşandığı, birçok evin harap 
olduğu bilgisi tarihi kayıtlarda araştırma yapan tarihçi Kıyas Moldokasımov 
tarafından şu şekilde ifade edilmektedir: 

“Almatı’daki arşivlerde Moldo Kılıç’ın şiirlerindeki hadiseler ve ondaki 
kahraman karakterler ile ilgili birçok bilgilere rastlamak mümkündür. 
Örnek olarak, şairin herkesçe bilinen Zilzala isimli şiirinde yaşanan tahribat 
ve can kaybı hakkında malumatlar kaydedilmiştir. 1910 yılının aralık ayında 
Çoᶇ-Kemin, Çilik ve Çoᶇ-Aksu bölgelerinde 10-11 şiddetinde olan depremde 
452 insan ölmüş 740’tan fazla kişi yaralanmış: 1094 ev ve 4545 çadır harap 
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olmuştur. 13 binden fazla sığır ve küçük baş hayvan (koyun ve keçi) telef 
olmuştur. Bu tür bilgiler bugüne dek arşivlerde korunmuştur.” 
[Moldokasımov, 2017] 

Zar Zaman Moldo Kılıç’ın en büyük eseridir. Moldo Kılıç bu eserini 
1316/1898 yılında 32 yaşında iken kaleme almıştır. [Akmataliev, 2012:292] 
Kılıç ve söz konusu olan eseri hakkında Zamançılar’ın ileri gelenlerinden 
Nurmoldo Narkul uulu şunu söylemektedir: 

Kitebi çıgıp Kazandan Kitabı basıldı Kazan’da 

Kalktın tüştü nazarı Halkın ilgisi çekti. 

[Kazakova, 2016] 

Moldo Kılıç Zar Zaman isimli eserinde yaşadığı toplumda gördüklerini dile 
getirmiş, şiirlerinde sadece Rus Çarlığı’nın yaptıklarını anlatmakla kalmayıp 
yerli zenginlerin de halkı nasıl sömürdüğünü ve ezdiğini dile getirmiştir. 
Diğer eserlerindeki gibi sadece tek konuyla yetinmeyip her türlü meseleye 
değinmiştir. Aynı zamanda bu eserde dinî motiflerin ve İslâmî edebiyatın 
etkisinin çok fazla olduğu net bir şekilde görülmektedir. Örneğin eserin 
ortalarında peygamberler tarihi anlatılmaktadır. [Akmataliev, 2012:298] 
Moldo Kılıç’ın bu konuyu ele almasının sebebi onun hayat ve ölüm 
hakkındaki görüşleridir. Bu hayatta sadece sıradan insanlar değil, muhterem 
peygamberler bile can vermektedir. Moldo Kılıç bu eseriyle her insanın fani 
olduğunu ifade etmiştir1. Zamancının Zar Zaman eseri toplam 1865 satırdan 
oluşmaktadır ve kendisiyle aynı dönemde yaşayan tarihçi Belek Soltonoev 
tarafından kayıt altına alınmıştır. [Sooronov, 2017:331] 

Manasçı2 ve edebiyatçı Ibıray Abdırahmanov aynı (1956 yılında gerçekleşen) 
ilmi komisyon meclisinde Moldo Kılıç ve eseri Zar Zaman (Zor Zaman) 
hakkında şu açıklamalarda bulunmuştur: “Zamancı Moldo Kılıç güçlü bir şair 
olduğu şüphesizdir. Ancak birçok eserlerinin arasında “Zar Zaman” isimli 
eseri öne çıkarılmıştır. “Zar Zaman” eserine eleştirel bakıldığında ve 
incelendiğinde, sekiz alandan bahsedildiğini görmek mümkündür: 

1. Feodal hayatı destekler. 
2. İslam dini il eilgili mevzuları desteklemekle birlikle (sık bir 
şekilde) bahseder. 
3. Rus işgalini kınar ve eleştirir. 
4. Tekrar Rusların iyi taraflarını da söyler. 
5. Ahlaksı zmanapları (yerlibeyleri) şiddetle eleştirir. 

 

1 Âli İmran, 3/185; Enbiya,21/35; Ankebut, 29/57. 
2 Manasçı, Kırgızların milli destanı olan Manas Destanı'nı söylemeyi meslek edinen kişilere 
verilen isimdir. 
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6. Yaşlı-genç ve bütün insanların iyi veya kötüahlaklarına geniş 
bir yer verir (ahlak konusunu geniş bir şekilde inceler). 
7. Bütün halka nasihatlerin söyler, insaflığa ve insanlığa davet 
eder. 
8. Adalet, denklik hayat olmasını ister” [Koylubaev, 2010:38] 
şeklindeki kendi görüşlerini bildirmiştir. 

Moldo Kılıç‘ın ilk şiiri olarak gösterilen Kız Cigit (Kız Yiğit), Soltonoev 
tarafından Arman Kız olarak anılmaktadır. Şair bu şiirde, kızların akıllarının 
ermeye başladıkları yaştan ergenlik çağına kadarki davranışlarını şiire 
dökmüş, bir kızın kendi rızası olmadan onun hayatı üzerinde anne-babasının 
tesiri olduğunu dile getirmiştir. Ona göre on beş, on yedi yaş arasındaki dönem 
her insan için tehlikeli zamanlardır. Çünkü bu dönemlerde hem kızlar hem 
erkekler coşan bir sel gibi hareket ederler yani ergenlik dönemi olarak 
nitelendirir. Bu yaşlardaki bir kişi yaşadığı önemli bir olaydan yahut önemsiz 
gibi gözüken herhangi bir olaydan dolayı intihara meyledebilir. Zamançı şair, 
bir gencin haddini bilip aklını başına almazsa, her türlü zorluğa katlanmasının 
kaçınılmaz olduğunu belirterek önceden onu uyarır. Ayrıca, bu dönemin hem 
kız hem erkek için ortak bir imtihan dönemi olduğunu söyler ve onların 
akıllarını kullanarak bu imtihanı nasıl geçebileceklerini gösterir. 

Moldo Kılıç’ın eserlerinden biri olan Kerme Toogazelidir. Ayrıca CindiSuu 
(Deli Su), Aldamçı (Yalancı), Çüy Bayanı (Çüy Beyanı),1Kol Kazal (Kol 
Gazel), ve kuşlar âlemi hakkında yazdığı Bürküttün Toyu (Kartal Ziyafeti), 
Kanattuu (Kuşlar) gibi şiir ve destanları da şairin eşsiz fikirlerini ve şiirinin 
karakteristik özelliklerini yansıttığı diğer eserleridir. 

Zamançılar’ın Mücadelesi 

Zamançılar’ın ileri gelenlerinden Moldo Kılıç birçok eser yazmasına rağmen 
bunların çoğu halka ulaşmamıştır. Moldo Kılıç şiirlerinde zenginliğe, 
idareciliğe, makam ve mevki ye bakmaksızın etrafında olup bitenleri 
değiştirmeden, gördüğü gibi açık ve doğru yazmıştır. [Alahan2004:67] O, 
toplumdaki varlıklı sınıfa ve başkalarının haklarını yiyen adaletsiz kimselere 
adil sözleriyle seslenmiş, ezilen halkın çığlıklarını satırlara dökerek beyan 
etmiştir. Halkın üzerinden para kazanıp biriktiren zengin akrabalarına ve bu 
karakterdeki yöneticilere şöyle seslenmiştir: 

Kurup kalsın alardın, Lânet olsun onların 

Aramdan tapkan ırısı Haram yoldan kazanan rızıkları. 

[Akmataliev, 2012:273-274] 
 

1 Çüy Kırgızistan’ın kuzey bölgesinde bir İl’dir. 
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Moldo Kılıç şahit olduğu olayları, Kırgız halkının durumunu, insanlardaki 
açgözlülüğü ve iktidarın para hırsını ortaya çıkararak Çarlık Rusya’sının ve 
yönetiminin sömürgeci politikasını da acımasızca eleştirerek ulusal 
edebiyatın oluşumuna büyük katkıda bulunmuştur. Nitekim Zamançılar’ın 
temsilci Kalıgul Bay uulu Rusların işgal politikasını şiirlerinde ele alarak halkı 
şu şekilde uyarmaya çalışmıştır: 

Önü sarı, közü kök Sarışın, mavi gözlü 

Orus keler Rus gelmekte 

Uzun çöptün barısın Uzun otların tümünü 

Orup keler Biçerek gelmekte 

Kıska çöptün baarısın Kısa otların tümünü 

Korup keler. Koruyarak gelmekte. 

[Musaev, 2000:37] 

Oroylorungbaatır boldu Kabadayı kahraman oldu 

Orus almak bizderdi Ruslar bizi işgal edecek 

Oşo zaman cakın boldu Zaman bize uzak değildir. 

[Musaev, 2000:43] 

Kalıgul Bay uulu âhir zamanı getirecek en korkunç güç olarak, Kırgız halkının 
bütün yerlerini işgal etmekte olan Rus İmparatorluğu’nun hâkimiyetini 
göstermekteydi. Bundan sonra Rus işgali altında kalacağını ve 
kurtulamayacağını hissetmeye başladığını da sık sık dile getiriyordu. Fakat 
halkın ata yurdunu (anavatanlarını) bırakıp gitmemeleri gerektiğini çünkü 
Kırgız topraklarının Allah’ın nimetleri ile lebaleb dolu olduğunu şu 
mısralarında ifade ediyordu: 

Cay bolup, katıra ısıgı cok, Yaz olup, can yakan sıcağı yok,(serindir) 

Kış bolup, kaşkayasuugu cok, Kış olup, can yakan soğuğu yok 

Adam mından ketebi? İnsan buradan gider mi? 

Isık-Köldön çıkpagıla, baldar! Gençler! Issık-Göl’den gitmeyin. 

[Samançin, 1943:133] 

Zamançı şairlerin genç kuşaklarından sayılan Aldaş Moldo’nun döneminde 
artık Rus İmparatorluğu Kırgız topraklarını tamamen işgal etmiştir. Koloni 
siyaseti, yerli halkı yerinden etmiş, gasp ettikleri topraklara kendi çiftçilerini 
getirmiş ve bunları Çüy, Tokmok ve Isık-Köl bölgelerine yerleştirip Rus 
köyleri kurarak bu bölgeleri Ruslaştırma faaliyetlerini yürütmüşlerdir. 
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Ellerinden toprakları alınan Kırgız halkının tepki göstermesiyle isyanlar 
başlamıştır. Aldaş Moldo bu tepkileri şiirlerinde şöyle yansıtmıştır: 

Eldin barın kuruttun Tüm halkı perişan ettin 

Aç börüdöy uluttun Aç kalan kurt gibi bıraktın 

Kedeylerdin cerlerdin Fakirlerin yerlerin 

Kesip berdin koturga Kesip verdi çiftliğe 

Köpöş bolgon oruska  Tüccar olan Ruslara 

Aydap çıktı too – toogo Sürüp yolladı dağlara 

Aşıp köçtü eçen bel Aşıp göçtü nice bel 

Aşıktık aydar ceri cok Ekin ekecek yeri yok 

Azıp cüröt kayran el  Solgun geziyor zavallı halk 

Aralaba, basba! Deyt, Yerlerde yürüme diyecek oldu 

Ruksatsız menden çegetek  Benden izinsiz 

Bir butagın sındırıp Ağacın bir dalın koparıp 

Otun alıp, cakpa! – deyt.  Odun alıp yakma diyor. 

[Mukasov, 2015:222] 

1916 yılında Kırgız halkı Rus İmparatorluğuna karşı millî mücadelesinde 
mağlup olduktan sonra Aldaş Moldo da yenilen halkla birlikte Çin’e kaçmak 
durumunda kalır ve oraya giderler. 1916 yılındaki milli mücadeleni “Ürkün”1 
olarak adlandırılmıştır. Aldaş, halkın çektiği zorluklara ve açlıktan kırılan 
halkın yoksulluktan öldüğüne bizzat şahit olur. Aldaş Moldo Kırgız halkının 
düştüğü bu zor durumu açıkça dile getirerek şiirleri kaleme alır2. Ekim devrimi 
sonrası Çin’den döndüğünde kendi topraklarında eğitimle uğraşır ve Sovyet 
hükümeti zamanında 1920 yılında Almatı’da Kızıl Mugalimder Kursu’nu 
(Kızıl Öğretmenler Kursu) tamamlayıp geldikten sonra, tekrardan 
öğrencilerine ders vermeye devam etmiştir. Fakat Sovyet hükümetinin 1925 
yılında öğretmenleri “attestation”u3 sırasında “Allah’a inanıyor musun?”, 

 
1 Ürkün kelimesi Kırgızca’da “bir şeyden korkarak toplu halde kaçma” anlamına gelmektedir. 
Bu kelime Kırgız tarihinde halkın büyük acılar yaşadığı 1916 yılını tanımlamak için 
kullanılmaktadır. Kelime gerçek anlamından ziyade 1916 yılı olaylarıyla bütünleşmiş ve bu 
anlamda kullanılır olmuştur. Rus rejiminin sömürgesine ve zulmüne dayanamayan Kırgız, 
Kazak halkı 1916 yılında millî mücadele başlatmıştır. 
2 Aldaş Moldo Ürkün adlı eserinde 1916 yılındaki Kırgızların kaygı ve kederini yansıtmıştır. 
3 Belgelendirme, tasdik raporu. 



|212 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih  
 

 

 

“Namaz kılıyor musun?” gibi sorularına Zamançı aydının bilhassa ‘Evet’ 
cevabı vermesi sebebiyle işinden atılmıştır. [Kubatova, 2012:176] 

Zamançılar’dan Nurmoldo Narkul uulu, dünya tarihine, din ilimlerine, 
felsefeye ve edebiyata üst seviyede vakıf olduğundan ve muhtelif sahalardaki 
kitapları okuduğundan bunları şiir haline getirerek halka okumuş; onları 
bilgili ve ahlaklı olmaya teşvik etmiştir. Her zaman halkı aydınlatma çaba ve 
mücadele içerisinde olmuştur. Nurmoldo halkına   şöyle   tavsiyelerde 
bulunmuştur: 

Anıgınokupkitepten, 

  
Hakikati okuyup kitaptan 

Aytpaykoysok ayıptır,  Söylemezsek ayıp olacak 

Kızık kitep can şerik,  (İlginç) kitap gönül aydınlatıcıdır 

Kurcununa salıp cür Hep torban da (seninle) beraber olsun. 

[Baygaziev, 2005:15] 

Nurmoldo medresede yeni usulle ders verirken öğrencilerine mutlaka bilmece 
söyler ve onu çözmelerini istermiş. Bundan maksat öğrencileri derste canlı 
tutmak ve her türlü düşünebilmeye sevk etmektir. Neticede Nurmoldo 
maksadına da ulaşıyordu. Onun en yakın öğrencilerinden Tokmoldo 
derslerinde söylenilen 70 civarındaki bilmeceyi (40-50 sene sonra dahi) 
edebiyat araştırmacılarına ezberden kaydettirmiştir. [Baygaziev, 2005:21] Söz 
gelimi bulmacalarından örnek olarak: 

Kuyruğu var ama konmaz. 

Kanadı var ama uçmaz. 

Ayağı yok ama sürünmez. Bu nedir? 

(Cevap: Balık). 

Nurmoldo Pende adlı şiirinde mısralarıyla ölümün bir gün herkesin başına 
geleceğini ve ölüme hazırlanmak gerektiğini, diğer bir deyişle insanın 
vazifelerini yerine getirmesi ve ahlaklı olması gerektiğini dile getirir. Ölüm 
karşısında dünya kadar iktidarın, göklere uzanan hazinenin hiçbir değeri 
olmadığını söyler. Kırgızlardaki “Başkası yalan, ölüm gerçektir” 
atasözündeki manayı şiirinde işleyerek “Fazla atmaz insanoğlu, çay ile içen 
şekerin” diye sonuçlandırır. Şiirde insanlık için yapılan iyilikler dışında iktidar 
ve hazine gibi dünyevi hiçbir şeyin kalıcı olmadığı vurgulanmaktadır. Pende 
şiiri insanoğlunun bu dünyadan ayrılana kadar yapacağı işleri derin 
düşüncelerle dolu satırlarla dile getirmiştir: 
Kutulupketetkuuganın Özgür olur arkasından düştüğün 
‘Kubatım’ deyttuuganın “Kuvvetim” der akraban 
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Bezildepıylaytalganın Hıçkırarak ağlar eşin 
“Mederim!” deyt baldarın Tesellim der çocukların 
Celpinipıylaytalganın Ağlar eşin 
Cetimbolotbaldarın Öksüz kalır çocukların 
Zaarkanıpıylaytalganın Hıçkırarak ağlar eşin 
Sagırbolotbaldarın Kimsesiz kalır çocukların. 

[Akmataliev, 2012:202] 
*** 

Kaza Cetip, künbütsö, Ölüm gelip gün biterse 
Ötöbüz bir küncalgandan.  Gideriz bir gün yalandan. 

[Akmataliev, 2012:201] 

Bu gibi anlamlar içeren mısralarla başlayarak ilk Âdem ve aynı zamanda ilk 
peygamber Hz. Âdem’i ve zevcesi Havva Ana’yı sonra da Hz. Nuh, Hz. 
İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed Mustafa 
peygamberi zikrettikten sonra, Hulefâ-i Râşidîn’i (Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, 
Hz. Osman, Hz. Ali) ve bunlardan sonraki pek çok âlimi zikretmiş ve bunların 
da bu dünyadan ayrıldıklarını şiirinde dile getirmiştir: 
 

Bul calgançı düynödö Bu yalancı dünyada 
Ölböyt emes, ölöbüz Ölmeyecek değil, ölürüz 
Akırı başka bir nokto Sonunda başa bir başlık1 
Pendelikkekönöbüz Insanlığa alışırız 

[Akmataliev, 2012:201] 

Nurmoldo bu şiirinde, insanın öldükten sonra dünyadayken yapmakta olduğu 
işleri, elde ettiği mal-mülk, ailesi, dost ve akrabaları, kısaca her şeyinin 
kalacağını hem estetik hem de yalın bir dille söylemiştir. Şiirdeki “Kurtulur 
arkasından düştüğün” satırı, ömrün bir gün sona ereceğini derinden 
düşünebilen her insan için kalp titreticidir. Dünyada yapıp ettikleri üzerinde 
düşünebilen insan bu sözler karşısında insanlarla olan ilişkisini bir daha 
gözden geçirir. Bu satır derin manalar içeren bir düşüncenin sonucudur. 

 
 
 
 

1 Kelimenin ilk anlamı at donatındaki at başlığıdır 
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XVII. Yüzyılda İzvornik Sancağındaki Ortodoks 
Manastırlarının Durumu 

Nada Trıfkoviç* 

Özet 

Osmanlı Devleti'nde İzvornik Sancağı temsil eden bölge, on üçüncü yüzyılda 
Usora ve Soli bölgeleri halinde organize edilmiştir. Bu alanlar genellikle 
Macaristan ve Bosna arasındaki savaşların sahnesiydi, ancak on üçüncü 
yüzyılın sonunda ve on dördüncü yüzyılın başında Sırp kralı Dragutin 
tarafından da yönetilmiştir. Bu vesileyle, Usora ve Soli bölgelerinde Ortodoks 
etkisi yayılmiş ve birkaç Ortodoks manastırının da kurulduğu söylenmektedir. 
Osmanlılar, Balkanların çoğunu fethettikten sonra, Usora ve Soli 
topraklarından İzvornik Sancağı kurulmuştur. Ancak, savaşlar sırasında, 
orada bulunan Ortodoks manastırları büyük zarar görmştür. On altıncı 
yüzyılda, Sırp Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı yenilenmiş ve bundan sonra 
hasarlı manastırların restorasyonu başlamıştır. Bu şekilde, Papraça, Lomnica, 
Tronoşa, Tavna ve Ozren gibi, İzvornik Sancağındaki manastırlarda da 
yenileme çalışmaları yapılmış ve çalışmalar on yedinci yüzyılın ilk yarısında 
devam edilmiştir. Yenileme sırasında manastır rahipleri diğer Ortodoks 
ülkelerinden de maddi yardım almış ve bazı manastırlarda transkripsiyon 
merkezleri düzenlenmiştir. Ancak, on yedinci yüzyılın ikinci yarısında, 
Osmanlı Devleti'nin Avrupa ile savaşları manastırın bu ilerlemesine sonra 
vermiştir. Savaşların bir sonucu olarak, İzvornik Sancağındaki manastırlar 
yine harap olmuş ve hasar görmüştür. 

Bu çalışmanın amacı on yedinci yüzyılda İzvornik Sancağındaki manastırların 
durumu ve onların faaliyetleri göstermek, ve bu dönemde çıkan savaşların 
manastırların çalışmasına ne kadar ve nasıl bir şekilde etkilediği incelemektir. 
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Kaynaklar olarak, 
çalışmada manastırlardaki yazıtlar, manastırlara gönderilen mektuplar ve 
manastırların tarihi incelenen kaynaklar incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İzvornik Sancağı, Osmanlı Devleti, Papraça, Lomnica, 
Tronoşa, Tavna, Ozren.  

Giriş 

Orta çağdaki Bosna Devleti’nin kuzey-doğu toprakları on üçüncü yüzyılda 
Bosna ve Macaristan arasındaki çatışmalara sebep olmuştur. Bosna’ya karşı 

 

* İstanbul Sabahattin Zaim Üniverstesi Tarih ve Medeniyet Araştırmaları 
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çıkmak amacıyla, Macaristan kralı Bela IV. on üçüncü yüzyılın yarısında bu 
topraklarda, Usora ve Soli denilen, iki tane özel alanları kurmuştur. Sırp kralı 
Dragutin ile Macaristan prensesi, kral Ladislav’ın kardeşi Katelina ile 
evlendikten sonra, 1284’te Usora, Soli ve Maçva denilen alanlar Sırp ellerine 
geçmiştir. Bu şekilde Usora ve Soli alanları Sırp hanedanı Nemaniç etkisi 
altında bulunmuştur. (Благојевић, 1989, pp. 104-106) Ancak, kral Dragutin 
vefat ettikten sonra, bu toprakları yeninden Bosna ve Macaristan’ın 
çatışmaların en önemli kaynağı olmuştur. On dördüncü yüzyılda Bosna’nın 
başında ilk önce ban olarak, 1377’den itibaren kral olarak Tvrtko 
bulunduğunda, Usora ve Soli Bosna topraklarına geçmiştir. (Ћоровић, 2017, 
s. 273) Ancak, 1391’de kral Tvrtko vefat etti ve Bosna’da içindeki çatışmalar 
başlamıştır. Bunların sonucu olarak devlette dış etkiler hissedilecektir. Aynı 
zamanda, Osmanlılar yeni bir tehlike olarak, Balkan devletlerine tehdit 
etmeye başlamıştır. Bunu bilerek, 1405’te Macarlar Bosna’dan yeniden Usora 
ve Sori bölgeleri almıştır. (Мазалић, 1955, s. 79) 

Usora ve Soli alanlarında en önemli şehirlerden biri Zvornik idi. Zvornik 
şehrinin alanı daha Roma döneminde önemli bir rol oynamış, çünkü bu 
alandan mühim ticaret yolları geçiyordu. Şehrin ortaçağdaki tarihi on beşinci 
yüzyıla kadar tamamen bilinmiyor, ancak şehrin on üçüncü yüzyılın sonunda 
yoksa on dördüncü yüzyılın başında yapıldığı düşünülmektedir. (Мазалић, 
1955, s. 77) Kaynaklarda Zvornik ismi ilk defa 1412’de Dubrovnik ticaret 
kolonisi olarak geçmektedir. (Alebić, 2015, p. 102) Bu, şehrin o zaman bile 
ticaret için önemli olduğunu göstermektedir. 1433’te Zvornik Sırp despotu 
Curac (Đurađ) Brankoviç tarafından fethedilmiş, ve bu şekilde hem şehir hem 
de Usora ve Soli yeniden Sırp etkisi altında bulunmuştur. (Ћоровић, 2017, s. 
327) 1439’da Osmanlılar Sırbistan başkenti Semendire fethederek, Sırp 
Devleti Osmanlıların elline geçti. Ancak bununla Zvornik ve Usora ve Soli 
alanları yeniden güçsüz kalan Bosna’ya geçmiş ve onun topraklarında 1463’e, 
Osmanlıların Bosna’yı fethetmesine kadar kalmştır. (Kreševljaković, 1953, p. 
13) Zvornik Bosna’nın başkentinden önce mi yoksa sonra mı fethedildiği 
bilinmemektedir, ancak şehir Osmanlılar erken etkilemeye başladığı doğu 
topraklarda bulunduğu için, galiba o da daha erken Osmanlılara etkili 
kalmıştır. (Мазалић, 1955, s. 84) 

Bosna Devleti’nin fethetmesiyle, Osmanlılar bu topraklarda yeni idari 
birimleri kurmuştur. İlk idari birimi Saraybosna’da merkezli olan Bosna 
Sancağı idi. Güney toprakların fethedilmesiyle, 1448’den itibaren Hersek 
denilen alanlarda, on beşinci yüzyılın yetmişli yıllarında Hersek Sancağı da 
kurulmuştur. (1960, s. 110) Bu dönemde Zvornik şehri ve Usora ve Soli 
alanları Semendire Sancağı içine alıyordu, ancak 1477 ile 1483 yılların 
arasında bu toprakları kapsanan İzvornik Sancağı da kurulmuştur. İzvornik 
Sancağı’nın sınırları ilk önce kuzeybatıdaki Tuzla şehrinden güneydoğudaki 
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İbar nehrine kadar uzanıyordu. Ancak, on altıncı yüzyılın başında, 
Osmanlıların ilerlemesiyle Şabaç ve Belgrad da fethedilmiştir. Bundan sonra 
Şabaç Maçva alanıyla İzvornik Sancağının parçası olmuştur. Esas olarak 
birleşik bölgeleri temsil eden diğer sancakların aksine İzvornik Sancağı, 
Bosna'nın bir bölümünü ve Sırbistan'ın bir bölümünü içeriyordu. İzvornik 
Sancağında sekiz tane kaza bulunuyordu: İzvornik, Bijeljina, Şabaç, 
Graçanica, Tuzla, Krupanj, Brvenik ve Srebrenica. (Handžić, 1975, s. 42-47) 
Sınırlarda küçük değişikliklerle İzvornik Sancağı ve onunla birlikte Zvornik 
şehri, başta Budim Eyaleti’nin ve daha sonra 1580’den itibaren Bosna 
Eyaleti’nin bir parçası olarak, (Prelog, 1924, s. 162) Osmanlı Devleti’nin 
önemli noktası kalmıştır. 

Osmanlı'nın Bosna'yı fethinden sonra, Bosna, Hersek ve İzvornik sancaklara 
yapılan idari bölünmeye paralel olarak, Bosna'daki mevcut Ortodoks 
kurumlarının düzenlenmesi de gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde, piskoposlar 
Ortodoks Kilisesi'nin temel idari birimleri olarak organize edilmiş ve Bosna 
bölgesinde Dabro-Bosna, Hersek-Zahum ve Zvornik Piskoposluğu 
kurulmuştur. (Davidović, 1998) Bu kilise alanlarının sınırları çoğunlukla 
Bosna’daki sancakların sınırları ile örtüşüyordu. Böylece, Zvornik 
Piskoposluğun himayesinde, İzvornik Sancağı bölgesinde dini yapılar vardı. 
Osmanlı'nın Sırbistan'ı fethine kadar, Bosna'daki piskoposlukları, Sırp 
Patrikhanesi'nin himayesi altındaydı, ancak bu, devletin düşmesiyle 
bağımsızlığını kaybetmiş. Böylece, Bosna'nın fethinden sonra Sırp Ortodoks 
piskoposlukları ve aralarında Zvornik piskoposluğu, kendilerini Ohri 
Başpiskoposluğun doğrudan kontrolü altına girdi. (Ćubrilović, 1960) Sultan 
Süleyman döneminde, yani 1557’de İpek’te merkezli olarak Sırp 
Patrikhanesi’nin bağımsızlığı yenilenmiş, ve bu şekilde Zvornik Piskoposluğu 
yeniden Sırp Kilisesinin etkisi altında bulunmuştur. Sırp Ortodoks Kilisesi'nin 
bağımsızlığı yenilendikten sonra, ilerleme yanı sıra Ortodoks nüfusun 
arasında dini kurumların restorasyonu ve tamir edilmesi yapılmıştır. 
(Екмечић, 2019, s. 61-62) Tamir edilen manastırlar arasında Tavna, Lomnica, 
Papraça, Tonoşa ve Ozren manastırları vardı. Ancak, on yedinci yüzyılın 
sırasında, Osmanlı Devleti ile Avrupa Devletleri’nin arasında yeni savaşlar 
çıkmıştır. Bu savaşlarda hem Bosna hem de İzvornik Sancağı farklı askerlerin 
saldırmaların önünde bulmuştur. Böylece, bu savaşların sonuçları hem bu 
alanların nüfusu hem de bazıları kalıcı olarak tahrip edilen dini yapılar 
tarafından hissedilmiştir. 

İzvornik Sancağı 1878’e kadar Osmanlı Devleti’nin parçası idi. Avusturya- 
Macaristan’ın Bosna’yı işgal etmesiyle, İzvornik Sancağı yok edilmiştir. 
1918’den itibaren, daha önce İzvornik Sancağı içeriye aldığı topraklar, Sırp, 
Hırvat ve Sloven Krallığı, yani Yugoslavya içinde bulunuyordu. 
Yugoslavya'nın dağılmasından ve bağımsız devletlerin kurulmasından sonra, 
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İzvornik Sancağı bölgesi Sırbistan ile Bosna-Hersek arasında bölündü. 
(Moačanin, 2001, s. 554) Ayrıca, bölgelerin bölünmesiyle, kilise yönetim 
bölgelerinde değişiklikler vardı, bu nedenle Zvornik, yani bugün Zvornik- 
Tuzla piskoposluğunun etkisi de değişti. Bu nedenle dana önce İzvornik 
Sancağı’nda bulunan bazı, Tavna, Papraça, Lomnica ve Ozren gibi manastırlar 
Bosna’da, ve Tronoşa gibi manastır Sırbistan’da bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı İzvornik Sancağındaki Ortodoks manastırların on 
yedinci yüzyıldaki durumu ve pozisyonu, ve, Osmanlı Devleti’nin girdiği 
savaşların bu manastırlara nasıl etkilenildiği incelemektir. Çalışmada 
özellikle günümüze kadar hayatta kalan Tavna, Papraça, Lomnica, Ozren ve 
Tronoşa manastırlarının durumuna, onların düzenlenmesi ve on yedinci 
yüzyıldaki faaliyetlerine önem verilmiştir ve, bu sorular yanı sıra, 
manastırların kurulması ve on altıncı yüzyılda yapılan yenilenmesi de analiz 
edilmiştir. Bununla beraber Ortodoks dini kurumların Osmanlı Devleti’nde ne 
kadar ilerleme olasılığı olduğu ve savaş sırasında Osmanlı ordusunun ve 
Avrupa ordusunun bu manastırlara zarar vermesine ne kadar katkıda 
bulunduğu sorularına cevap vermeye çalışmaktadır. 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Çalışmada, on yedinci yüzyılda İzvornik Sancağındaki manastırların 
durumunun incelenmesi amaçlandığı için, nitel araştırma yönemi 
kullanılmıştır. Nitel araştırmalar bir olgunun altında yatan nedenlerin ortaya 
çıkartılmasına uygun olması dolayısıyla tercih edilmiştir. (Yıldırım, 2011, s. 
39) İzvornik Sancağındaki manastırların faaliyetleri ve durumu incelemek için 
çalışmada manastırlardaki duvarlarda bulunan yazıtılar ve incelenen dönem ile 
ilgili çalışmalar ve mektuplar analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları betimsel 
analiz yöntemi kullanılarak yapılmış verilerin güvenilirliğini artırmak 
amacıyla doğrudan alıntılama yoluna başvurulmuştur. (Yin, 2009, s. 99) 

Araştırmanın Örneklemi 

Bu çalışmanın örneklemi on yedinci yüzyılda İzvornik Sancağında ve 
günümüzde Bosna ve Sırbistan devletlerinde bulunan Ortodoks 
manastırlarının duvarlarında bulunan yazyıtlardan, manastırları incelenen 
çalışmalardan ve manastırların hayatı ile ilgili mektuplardan olşturmaktadır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları  

Bu çalışma araştımacı tarafından kullanılan yöntemlerle ve manastırlardaki 
duvarlarda bulunan yazıtlarla sınırlıdır. Ayrıca, araştırma Osmanlı 
Devleti’nde İzvornik Sancağı temsil eden idari bölge ve bu bölgede on yedinci 
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yüzyılda var olan Ortodoks manastırlar ile sınırlıdır. Zamanı açısından 
çalışma on yedinci yüzyılın araştırmasıyla sınırlıdır. 

İzvornik Sancağındaki Ortodoks Manastırlar On Yedinci Yüzyıla Kadar 

Ortodoks manastırların İzvornik Sancağında, daha doğrusu on beşinci yüzyıla 
kadar Usora ve Soli olarak bilinen topraklarda, en çok Sırp kralı Dragutin’in 
bu bölgelerde yaptığı yönetim ile bağlanmaktadır. (Handžić, 1975, s. 93) 
Yani, on ikinci ile on dördüncü yüzyılların arasında Sırp toprakları yönetilen 
Nemaniç hanedanından gelen Kral Dragutin bu bölgeleri Macar damadı olarak 
almıştır. Böylece, rivayetlere göre, bu bölgelerde Kral Dragutin Lomnica, 
Papraça, Tavna, Ozren ve Tronoşa manastırları kurmuştur. (Филиповић, 
1951, s. 92) Bu iddialar ayrıca, on dördüncü yüzyılda yazılmış, ancak orijinalı 
kaybolunan, Tronoşa Kroniği olarak bilinen kitabında da bulunmaktadır. Bu 
kitabın kopyası daha sonra on sekizinci yüzyılda yapılmıştır ve buradaki 
iddialara göre Kral Dragutin Usora ve Soli bölgelerde Ortodoks manastırları 
kurmuştur. (1853, s. 156-158) Diğer taraftan, arkeolojik araştırmalar bu 
manastırların on altıncı yüzyılda kurulduğu göstermektedir. (Мазалић, 1938, 
s. 97) Ancak, bu yerlerde on altıncı yüzyılda yeniden inşa edilmiş binaların 
yerlerinde daha önce bazı küçük kiliselerin olmadığını anlamına gelmez. Eski 
kiliselerin yenilenmesinin yapıldığı gösteren bazı on altıncı yüzyılda çıkan 
kanunnameler de vardır. Bu kanunnamelere göre daha önce kiliseler ya da her 
hangi dini kurumun olmadığı yerlerde onları yeniden inşa etmek yasaktır, 
ancak eski kiliseler ya da manastırların yenilenmesine izin verilmiştir. 
Yeniden inşa edilen kiliselerin yıkılacağı ve onları inşa eden papazlara ceza 
verileceği de söylenmiştir. Bu kanunnameler çoğunlukla Bosna Sancağı’na 
atıfta bulunurken, benzer emirler 1539 ve 1548'de İzvornik Sancağı’na da 
gönderilmiştir. (Đurđev, 1957, s. 56) 

İzvornik Sancağındaki topraklarda bulunan manastırlardan bahseden 
kaynaklardan söz konusu olduğunda, çoğunlukla on altıncı yüzyıldan 
kalmadır. Bu kaynakların en eskisi Papraça Manastırından bilgi vermektedir. 
Kaynakta Papraça Manastırının 1547’de yıllık olarak filuri 250 akçe ödediği 
görülmektedir, ve bu, manastırın zaten on altıncı yüzyılın ilk yarısında devlet 
tarafından bir dini kurum olarak kaydedildiği göstermektedir. (Handžić, 1975, 
s. 113) Bununla birlikte, on altıncı yüzyıldan kalma Rus yöneticiler tarafından 
gönderilen mektuplarda, Papraça manastırının 1588 ve 1591'de Rusya'dan 
yardım aldığı görülmektedir. 1588’de Zahariye başrahibi yardım almış, ve 
daha sonra 1591’de manastırın başrahibi Longin yardım görmüştür. Ayrıca, 
para yardımıyla birlikte, rehiplerin yardım almak için gecikmeden Moskova'yı 
ziyaret etmesine izin verilmiştir. (Ђерић, 1909, s. 2-4) Manastırın Rus 
çarlarından aldığı yardıma göre, manastırdaki çalışmaların hala devam 
edildiği, yani alınan para ile yapılacak işlerin olduğu varsayılabilir. 



223 | 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih  
 

 

Tronoşa Manastırı hakkında on altıncı yüzyıldan kalan kaynak, bu dini 
kurumun yenilenmesi hakkında bilgi vermektedir. Bu kaynak aslında Tronoşa 
Manastırının 1559’da yenilendiği göstermektedir. Bu yazıta göre manastırın 
yenilenmesi Papraça Manastırı’ndaki rahiplere sayesine gerçekleştirmiştir. 
Yani, 1559’da, İzvornik piskoposu ve İzvornik sancakbeyinden izin aldıktan 
sonra, Papraça’daki başrahip Arseniye ve rahip Genadiye, Tronoşa’daki 
Paysiye başrahibine yardım etmiştir ve beraber manastırı yenilemiştir. 
(Стојановић, 1902, s. 189-190) Daha sonra, 1571 ve 1581’de Tronoşa’da iki 
tane minej denilen ibadet kitapları yazılmıştır. (Стојановић, 1902, s. 214-215) 
Bu kitaplarda genellikle kilisede bir senede yapılan bütün ibadetler yazılır, 
ancak aylara göre bölünmektedir. Onların Tronoşa’da bu dönemde yazılması, 
on altıncı yüzyılda manastırda organizasyon ve faaliyetlerin yapıldığı 
göstermektedir. Demek ki manastırın yenilenmesi ve faaliyetlerin 
düzenlenmesi kademli bir süreç idi ve onu gerçekleştirmek için bir kaç sene 
ya da bir kaç on yıl lazımdı. 

Şekoviçi şehrin civarında bulunan Lomnica Manastırı hakkında Tronoşa 
Kroniği dışında, ilk kaynaklar on altıncı yüzyılın yetmişli yıllardan 
gelmektedir. Onlara göre Lomnica’daki ikonostas 1570’te Longin ressamı 
tarafından tamamlanmış ve manastırda 1578’de bir Tipik yazılmıştır. 
(Филиповић М. М., 1951, s. 131) Tipik denilen kitaplarda genellikle bir 
manastırda ibadet hakkında bilgiler ve kurallar yazılmaktadır. Buna göre 
manastırdaki çalışmalar 1570’lerde bitiriyordu, ancak onların bitirmesinden 
sonra kurumun faaliyetlerin düzenlenmesi de 1578’de başlanmıştır. Yakın 
dönemde Bijeljina şehrin yakınlarında bulunan Tavna manastırının çalışması 
da kaydedilmiştir. Bu dini kurum hakkında ilk bilgiler veren belge 1587'de 
oluşturan Osmanlı belgesi. Belgede, manastırın o senede cizye ödediği ve 
rahiplerin elinde olduğu görülmektedir. (Handžić, 1975, s. 111) Demek ki 
Tavna Manastırı’nın 1587’den önce yenilenmiş ve develte aynı Papraça gibi 
vergiyi ödeyen bir kurum olarak kaydedilmiştir. Ozren Dağının altında 
bulunan Ozren Manastırı ile ilgili en eski kaynaklardan biri ayrıca 1587’den 
kalmıştır. Bu kaynak aslında manastırda 1587’de zeminin yapıldığı gösteren 
bir yazıttır. (Кашић, 1982, s. 5) Yazıt, Ozren manastırının inşaatının, yani 
tadilatının bu dönemde hala devam ettiğini göstermektedir. Yazıt, papaz 
Yovan'ı binanın restoratörü olarak belirtiyor, ancak 1589'dan kalan bir sonraki 
yazıtta, Ozren manastırında bir Panegyric'in yazıldığı ve manastırın başrahibi 
Yoakim’in olduğu belirtmektedir. (Филиповић, 1951, s. 94) Başlığın 
papazdan başrahibe değişmesi, 1587 ve 1589 arasındaki dönemde, bu dini 
yapının aslında bir kilise statüsünden bir manastır statüsüne geçtiğini 
göstermektedir. 

Kaynaklara göre, bütün bu manastırların yenilenmesi on altıncı yüzyılda 
yapılmıştır. Ancak bu yenilenmesinin tam ne zaman başladığı ya da ne zaman 
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bitirdiği belirtmek mümkün değil. Diğer tarafta, manastırların yenilenmesi 
kademli bir süreç olduğu görülebilir, çünkü onu sadece yeniden inşa etmek 
değil, ayrıca manastırdaki hayat ve bütün faaliyetler yeniden düzenlemek 
gerekiyordu. Kaynakların yokluğunda tarih boyunca manastırların 
yenilenmesine farklı hikayeler bağlanmaya başlanmıştır. Böylece, Tavna 
manastırının yenilenmesi rivayete göre, Novak ve Radivoj denilen iki tane 
haydut tarafından yapılmıştır. Hatta, manastırın yakında Novak’ın adını 
taşıyan bir mağara vardır, ve yine rivayete göre bu mağarada haydut Novak 
manastırı inşa ederken saklanıyordu. (Ђуковић, 1898, s. 104) Ancak, 
manastırın aslında Türk hükümetinin muhalifleri olan haydutlar tarafından 
yapılmış olabileceğini kabul etmek zordur. Yani, manastırların inşası veya 
yenilenmesi için izinlerin olması gerektiği ve dini binaların vergi ödemek 
zorunda olduğu akılda tutmak gerekmektedir. (Ćubrilović, 1960) Zaten böyle 
bir durum daha önce sunulmuş Tronoşa Manastırının yenilenmesinde 
rastlanmaktadır. Demek ki, bu binalar devlet muhalifleri tarafından inşa 
edilmiş olsaydı, devlet onları yıkılacak yoksa onların faaliyetlerine izin 
vermeyecekti. (Đurđev, 1957, s. 31) Ayrıca, Ortodoks manastırlarının Sırp 
Ortodoks Kilisesi ve İpek Patrikhanesi himayesinde olduğu ve yeni tesislerin 
inşası hakkında bilgi sahibi olması gereken Sırp Patriği ile temas halinde 
olması gerektiği de unutulmamalıdır. Yani, Sırp Ortodoks Kilisesine, bu 
topluluğun üyeleriyle ilişkilerin belirlendiği açık bir hiyerarşinin olduğu bir 
kurum olarak bakmak gerekmektedir. İpek Patrikhanesi’nin yenilenmesinden 
sonra, onun başında patrik olarak ilk önce Makariye Sokullu bulunmuştur. 
Ondan sonra bu makama Antoniye ve Gerasim Sokullu gelmiştir. Dikkatı 
çeken kesinlikle bu patriklerin Sokullu ailesinden gelmesidir, yani Büyük 
Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın akrabalarıydı. (1960, s. 101-102) Yani, 
bunlar kesinlikle merkezi hükümetin temsilcileriyle yakın temas halinde olan 
kişilerdir ve bu şekilde İzvornik Sancağını içeren Sırp bölgelerindeki 
manastırların yeniden inşasını teşvik edebilmişler. Ayrıca, on altıncı yüzyılın 
ikinci yarısının dönemi, çok sayıda kurumların yenilendiği bir dönem olan 
Sırp Kilisesi'nde bir canlanma dönemi olarak kaydedildi (Ћоровић, 2017, s. 
452) ve bunun neden İzvornik Sancağında olması şaşırtıcı değildir. 

Bu manastırların on altıncı yüzyılla yenilenmesini birbirine bağlayan şey, pek 
çok ortaçağ unsuru olmayan, ancak İslami özellikleriyle öne çıkan mimari 
tarz. Dolayısıyla, bu binalar hem birbirine benzemek, hem de bazı, 
Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Camii ve Bezistanı gibi, İslami binalara da 
benzemektedir. Bu nedenle, İzvornik Sancağındaki bu manastırların ve 
Saraybosna'daki binaların aynı inşaatçılar tarafından inşa edilmesi çok 
olasıdır. (Nivelić, s. 188) Bu hiç şaşırtıcı olmamalı, çünkü inşaatçılar için iyi 
bir yaşam sağlama fırsatı olsaydı bir kilise mi yoksa cami mi inşa edecekleri 
önemli değildi. Manastırların inşası veya yenilenmesi ve yenileme süreci söz 
konusu olduğunda, bu sürecin uzun olduğu ve birkaç aşaması olabildiği 
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düşünülmektedir. Papraça manastırının Rusya'dan yardım aldığını ve bundan 
önce vergi ödediğini dikkate alınırsa, manastırın yenilenmesinin uzun 
sürdüğü söylenebilir. Yani, yenileme sadece manastır binasının inşası değil, 
aynı zamanda ek odaların sağlanması, ikonostazın dekorasyonu, sunak inşası, 
duvarların döşenmesi ve boyanması gibi iç işler de kapsanmaktadır. 
Manastırların yenilenmesinin ne kadar sürdüğü göz önüne alınırsa, bu 
yenilenmeye ayrıca kurumun etrafında yaşayan insanlar ve dindarların da 
yardım ettikleri de görülmektedir. (Филиповић, 1951, s. 95) 

Sunulmuş bilgilere göre, Osmanlı döneminden önce Usora ve Soli, ve daha 
sonra İzvornik Sancağı olarak organize eden topraklarda Osmanlılardan önce 
bile manastırlar ve kiliselerin olduğu görülmektedir. Ancak, savaşlar sırasında 
ya da zamanın yıkını sayesinde bu kurumlar yıkılmış ve zarar görmüştür. 
Onların kurulmasının en çok Kral Dragutin dönemine bağlamasına rağmen, 
bu bölgelerde Ortodoks Hristiyanlığının yayılmasıyla kademeli olarak 
yaratılması mümkündür. Ancak, Usora ve Soli bölgeleri on üçüncü yüzyılın 
sonuna kadar Katolikliğin doğrudan etkisi altında olduğundan, (Мазалић, 
1938, s. 96) bu dini binalar bile bu dönemden daha eski olamazdı. Osmanlı'nın 
Ortodoks topraklarının fethi ile Sırp Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı 
ortadan kaldırıldı ve böylece Ortodoks kurumlarının ve dini binaların 
organizasyonu zayıflamıştır. Sırp Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı yeniden 
kazandıktan sonra dini kurumlar ve kilise yaşamındaki faaliyetler yeniden 
canlanmıştır. (Богићевић, 1975, s. 135) Bu şekilde İzvornik Sancağındaki 
manastırlar yenilenmiş ve yurtdışından Rusya gibi diğer Ortodoks 
ülkelerinden gelen katkılara ek olarak, insanlar için yenileme fonları 
toplanmıştır. Bunun nedeni, manastırların ve kiliselerin Osmanlı Devletinde 
Sırp halkının manevi yaşamının merkezi olması ve ayrıca ana okulları ve 
transkripsiyon merkezlerini temsil etmeleridir. (Екмечић, 2019, s. 59-60) Bu 
şekilde manastırların restorasyonu, binaların mimari parçalarının 
restorasyonundan daha büyük bir role sahipti. Yani, manastırların yenilenmesi 
Sırpların manevi yaşamının yenilenmesiydi, çünkü bu kurumlar insanlar için 
ana toplanma noktasıydı ve kültürel mirasın korunmasında büyük rol 
oynamışlardır. (Prelog, 1924, s. 155) Bu nedenle, Sırp Ortodoks Kilisesi'nin 
bağımsızlığının 1557'de yenilenmesiyle Sırp halkının Rönesansının başladığı 
söylenebilir. 

On Yedinci Yüzyılda İzvornik Sancağındaki Manastırların Durumu 

On yedinci yüzyılda Osmanlı Devleti hem Avrupa’daki devletlerle savaşlara 
girmiştir, hem de devletin içinde farklı hareketler ve zayıflıklar orataya 
çıkmaya başlamıştır. Savaşlar söz konusu olduğunda, Venediklere karşı çıkan 
Girit Savaşı (1645-1669) ve Avusutrya’ya karşı yapılan Kutsal İttifak 
Savaşları (1683-1699) önemli bir yer almaktadır. (Kazıcı, 2015, s. 284-290) 
İç hareketler söz konusu olduğunda, Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Patrik 
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Yovan'ın (1592-1614) merkezi hükümete karşı mücadelede halka destek veren 
kilisenin başında olduğu dönemi belirtmesi önemlidir. Bunun nedeni II. 
Selim’in yönetiminin ilk yılları takip eden ancak on altıncı yüzyılın son 
yıllarında devam eden vergilerin artmasıydı. (1960, s. 463) Halkı isyan 
etmeye çalışan Patrik'in yanı sıra, Osmanlı Devleti’nde eşkıyalık da ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Yani, ormanlara kaçan korsanlar haydutlar oluyordu ve, 
karavanlar ve haneleri saldırarak ve onlara zarar vererek, merkez hükümeti 
zayıflatmaya çalışmışlar. Savaşlar sırasında bu korsanlar Osmanlı düşmanıyla 
yüzleşiyorlardı ve sınır ordusuna dahil oluyorlardı. On yedinci yüzyıl 
boyunca, haydut sayısı önemli ölçüde artmıştır. (Ћоровић, 2017, s. 446-447) 
Bütün bunlar doğrudan veya dolaylı olarak İzvornik Sancağındaki manevi 
hayatı etkiledi. 

Manevı hayatının merkezi olan dini kurumlar hem savaşların sonuçlara hem 
de haydultların faaliyetlerine maruz kalmıştır. Bunun nedeniyle on yedinci 
yüzyılda oluşturan ve günümüze ulaşan kaynakların sayısı çok düşüktur. Bu 
kaynklar hem farklı orduların saldırmasıyla hem de rahiplerin göçmesiyle ya 
da mahvolmuş ya da kaybolmuştur. Ancak, buna rağmen, özellikle on yedinci 
yüzyılın başında, manastırların ilerlemesi ve düzenlenmesi takip 
edilebilmektedir. Bu şekilde bazı manastırların yurt dışından yardım alması, 
ya da uzak bölgelerde bulunan diğer dini kurumlarıyla ilişki kurması, bazıların 
ise önemli yazma ve okuma merkezi olduğu görülmektedir. Örnek olarak, 
Tronoşa Manastırı ile ilgili, 1604’te yazılmış bir yazıtta bu manastır için 
Kudus’ta bir kitabın yazıldığı söylenmektedir. (Стојановић, 1902, s. 295) 
Demek ki bu manastır Kudus’taki rahiplerle iletişim halindeydi ve 
manastıların arasında borsalar yapılabiliyordu. Tronoşa Manastırı ile ilgili 
gelecek kaynak 1625’ten kalmadır. Bu kaynağa göre 1625’te Tronoşa’daki 
başrahip Mihail Rusya’dan para yardımı almak amacıyla, Putivaly’a gitmiştir. 
Bu yolculukta başrahibe kuzeni Miloş ve papaz Damaskin de katılmışlardır. 
(Dimitrijević, 1922, s. 213) Madem ki manastırın yardım ihtiyacı vardı, 
demek ki manastırda o dönemde çalışınacağı işler vardı. Bu kaynaktaki 
bilgiler daha önce manstırların yenilenmesi ve tamir edilmesinin kademli 
olduğu tahminlerine desteklenmektedir. Ancak, Tronoşa hakkında bu 
dönemden sonra on sekizinci yüzyıla kadar hiç bir kaynak yoktur. On 
sekizinci yüzyıldaki kaynaklar dindarların bu kuruma yardım ettikleri ve 
hediye verdikleri hakkındadır. (Стојановић, 1903, s. 286, 305) Demek ki, 
manastır galiba on yedinci yüzyılda zarar görmüş, ama bunun nasıl yapıldığı 
göstermek mümkün değildir. 

Lomnica Manasıtı’ndaki çalışmalar ve düzenlemelerin on yedinci yüzyılın 
başında devam edildiği de gösteren bir yazıt da vardır. Bu yazıt 1608’de, 
manastırın fresk boyanmanın bitirdiğinde oluşturulmuştur. Yazıtta Lomnica 
manastırının başrahibi Prohor olduğu ve yazıntının yazarları Yovan, Nikola 
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ve İvan olduğu söylenmektedir. Yazıtta yazarlar yazmaları sırasında bir hatta 
yapmış olduysa, afetme istediklerini yazmıştır, çünkü yazma sırasında hem 
Türklereden, hem de softadan korktuğu soylemişlerdir. (Филиповић М. М., 
1951, s. 132) Softa kelimesi Osmanlı döneminde medrese talebleri için 
kullanılan bir terimdir. (Alkan, 2009, s. 342) Ancak, taleblerin bazen 
eşkıyalara katıldığı ve insanlara zarar vediği de kaydedilmiş. Bunun hakkında 
özellikle Evliya Çelebi bazı bilgiler bırakmıştır. Yani, bu seyahatçı Bitol’de 
çok softayı görmüş ve onların eşkiyalara katıldığı, kahvehanelerde topladığı 
ve ahlaksız davrandığını kaydetmiştir. (Čelebi, 1967, s. 305) Demek ki, 
haydutlar ve eşkiyalara sadece Hristiyanlar değil, ayrıca bazı Müslümanlar da 
katılıyordu ve böylece hem hanelere hem de dini kurumlara zarar veriyorlardı. 
Bu şekilde, Lomnica’daki rahipler, on yedinci yüzyılın başında manastırdaki 
faaliyelerini düzenlerken, onlara zarar veren ve rahtsız eden gruplarla da 
karşılaşıyordu. Buna rağmen, manastırın faaliyetleri devam edilmiştir ve 
yirmili yıllarda manastırda bir kaç tane rahip yaşıyordu. Bunu gösteren 
kaynak Kruşevo Anıtı’dır. Yani bu kaynakta farklı manastılardaki rahipler 
sayılır ve 1620-1630 yılların arasında Lomnica’da Paysiye, Spiridon, 
Arseniye, Yosif ve Atanasiye rahiplerin yaşadığı kaydedilmiştir. (Филиповић 
М. М., 1951, s. 134) Lomnica Manastırı ile ilgili bir sonraki kaynak on yedinci 
yüzyılın son yıllarından kalmadır. Yani, bu kaynağa göre 1693’te manastır 
başpiskopos Visarion tarafından ziyaret edilmiştir. (Филиповић М. М., 1951, 
s. 134) Onun ziyaretinin detayları bilinmemektedir, ancak o dönemde Kutsal 
İttifak Savaşı sürüyordu. Savaş sırasında İzvornik Sancağı da etkilnemiş, çünkü 
1683’te Viyena’dan çekilmeye başlayan Osmanlı ordusunu Avusturya ordusu 
güneye doğru takip ediyordu. Bu ordu 1688’de Zvornik şehri fethetmiştir. 
Bunun nedeni Zvornik’ten Saraybosna’ya 4000 insan çekmek zorunda 
kalmıştır. (Мазалић, 1955, s. 94) Gelecek yıllarda Avusturya askerleri 
çekilmeye başlayacaktı. Onlarla ayrıca Patrik III. Arseniye tarafından 
yönetilen Sırp milleti de çıkilmeye başlamıştır. Bu olay 1690’da başlamış ve 
Büyük Sırp Göçebe denilmiştir. (Екмечић, 2019, s. 50) O sırada çok sayıda 
rahip çekilse de, çekilmenin bir anda değil, aksine yavaş yavaş gerçekleştiği 
görülmektedir. Yani, 1705'te oluşturan Lomnica'daki yazıt, o senede rahip 
Corciye'nin Lomnica’nın kilise olarak açtığına işaret etmektedir. (Филиповић 
М. М., 1951, s. 134) Demek ki Kutsal İttifak Savaşı’nın son yıllarında 
Lomnica Manastırı kapatılmıştır. Bu olay 1693’ten sonra ve 1705’ten önce 
olmuştur. Lomnica manastırının rahiplerinin, nüfusun tekrar geri çekildiği 
1697'de Avusturyalıların uzun istilası sırasında manastırdan ayrılması 
mümkündür. Her durumda, Lomnica bir manastır olarak değil, bir kilise 
olarak yenilenmiştir. 

On yedinci yüzyılın başında manastırların gelişmesi, bu dönemde Ozren 
manastırının boyanmış olmasıyla da belirtilir. Yani, manastır 1605'te boyandı 
ve bu eserlerin yapılması sırasında ana ressam papaz Strahinja idi. (Кашић, 
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1982, s. 23) O zaman başlanmış manastırın boyanması bir kaç sene sonra, 
daha doğrusu 1609’da devam edilmiştir. Bunu gösteren bu senede yazılmış 
bir yazıt vardır. Yazıtta hem manastırın düzenlenmesi hem de onun 
rahiplerinden bahsedilmektedir. Ona göre manastırda altı tane rahip ve onların 
başrahibi Yoakim vardı. Bahsedilen dönem için manastırdaki rahiplerin 
sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir. (Филиповић М. М., 1951, s. 
23) Aynı başrahibin ismi bir önceki 1589’da yazılmış yazıtta geçmektedir. 
Demek ki Ozren manastırında bu başrahibi yirmi seneden fazla manastrıla 
yönetiyordu. Ayrıca, bu yazıt sayesinde manastırdaki çalışmaların hala 
sürdüğü görülmektedir. Ozren manastırınla ilgili bir sonraki kaynak Kruşevo 
Anıtı’dır. Bu kaynakta on yedinci yüzyılın otuzlu yıllarda Ozren başrahibi 
makamında Evgeniye rahibinin buldunuğu geçmektedir. (Кашић, 1982, s. 26) 
Buna göre manastırın bu dönemde çalıştığı düşünülebilir. On yedinci yüzyılın 
yetmişli yıllarına kadar başka haber yok, ancak 1677'de manastırda daha sonra 
Rakovica manastırına ulaşan bir el yazması kitabının yazıldığı bilinmektedir. 
(Стојановић, 1902, s. 419) Kitap anonim bir keşiş tarafından yazılmıştır ve 
buna dayanarak manastırda transkripsiyon ve el yazısı faaliyetleri olduğu 
varsayılabilir. Kiliselerin ve manastırların çok sık okuryazarlık merkezleri 
olduğu ve bunların içinde transkripsiyon okulları olduğu göz önüne 
alındığında, Ozren manastırı için benzer faaliyetlerin geliştirilmesi 
mümkündür. Bu, 1679'da manastırda Srbulja kitabının yazılmasıyla da 
doğrulanmıştır. (Руварац, 1877, s. 257) Bu nedenle, Ozren manastırında bir 
transkripsiyon merkezi vardıysa, manastırın on yedinci yüzyıl boyunca 
normal faaliyetlerde bulunduğu anlamına gelir, ancak bu faaliyetler tam olarak 
1683'te başlayan savaş nedeniyle aynı yüzyılın sonunda kesilmiştir. Yani, 
rivayete göre, manastırdan iki tane rahip kaçıp haydutlar oluştur. Onların 
devlete karşı çıkması bütün manastırdaki rahiplerin cezalandırmasına sebep 
olmuştur. Bunun nedeni Ozren’deki rahipler kaçmak zorunda kalmıştır. 
Rahiplerin kaçmasıyla manastır bomboş kalmıştır. (Филиповић М. М., 1951, 
s. 97) Manastır yeniden 1775’te Trebinje şehrinden gelen rahipler tarafından 
açılacaktır. (Томић, 1893, s. 176) Buna göre manastırın on sekizinci yüzyılda 
çoğu kapalı olduğu, ancak ne yıkıldığı ne de yakıldığı görülmektedir. 

Papraça manastırı söz konusu olduğunda, manastırın on yedinci yüzyıldaki 
faaliyetlerini doğrulayan en çok sayıda kaynak, daha önceki mektupların 
ayrıcalıklarını doğrulayan Rus yöneticilerin mektuplarıdır. On yedinci 
yüzyılda Papraça manastırına Rusya’dan gönderilen ilk mektup 1607'de Rus 
Çarı Vasiliy tarafından başrahip Longin’e gönderilmiştir. Bu mektuba göre, 
daha önceki kararlar, yani manastıra bağlı yardım kararları ve keşişlerin 
yardım alması için Rusya'yı ziyaret etme izinleri hakkındaki kararlar 
tekrarlanmıştır. (Ђерић, 1909, s. 5-7) 1645'te Rus Çarı Aleksiye tarafından 
manastıra da benzer bir mektup gönderilmiş, ancak bu mektup rahiplerin her 
sekiz yılda bir yardım alabileceği söylenmiştir. O zaman manastırın başında 
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başrahip Simeon idi. (Јандрић, 2017, s. 51) Aynı hükümler, manastırın 
başrahibi olarak Yovan Yanovski'den bahsedildiğinde 1689'da 
tekrarlanmıştır. Dolayısıyla, bu mektuplara göre, on yedinci yüzyıl boyunca, 
manastırın keşişlerin kişisel olarak gidebileceği maddi yardıma ihtiyaç 
duyduğu görülebilir. (Ђерић, 1909, s. 22-24) Bu mektupların sonuncusu 
1689'da, yani Avusturyalılar İzvornik Sancağı’nı işgal ettiklerinde gelmiş, 
ancak mektup manastırın herhangi bir özel hasardan kurtulduğundan 
bahsetmemektedir. Avusturyalıların işgal etmesi dışında, bu manastırın 
çalışmasının yavaşlatan faktörlerden biri ayrıca Osmanlıların Macaristan’da 
kaybettiği bölgelerden kaçan Müslüman ailelerin Bosna’ya taşınmasıdır. 
Yani, savaş sırasında Müslüman aileleri Macaristan’dan çekilmek 
zorundaydı, ve bu vesileye onların bir kısmı İzvornik Sancağı’na da gelmiş, 
ve 1686’da Papraça Manastırın yanına Ferhatbegoviç ailesi taşınmıştır. Bu 
aile manastırın toprakları kullanmaya başlamış ve böylece manastır zor bir 
duruma düşecektir. (Јандрић, 2017, s. 62) Diğer taraftan, bu bölgedeki 
manastırların mahvedilmesi hakkında Avusturyalı bir papaz Bzenski bir kaç 
bilgi bırakmıştır. Ona göre, 1688/9’da Avusturyalılar Zvornik şehri aldıktan 
sonra, Osmanlılar onu geri almaya çalışıyorlardı. Ancak, papazın yazdıklarına 
göre, Zvornik’i başarsız almaya çalışırken, Osmanlılar Ortodoks Hristiyanlara 
zarar vermeye başlamış ve Ortodoks manastırları yakmışlar. (Јандрић, 2017, 
s. 58) Madem ki Papraça Manastırı İzvornik civarında bulunuyordu, o da bu 
vesileye zarar görmüş olabilir, ancak 1700 yılına kadar Papraça Manastırında 
bulunan bir kitap, o senede Papraça’dan kaçan keşişler tarafından Bosna 
Posavina denilen bölgesine götürülmüştür. Demek ki 1689’da Papraça 
Manastırı tamamen yıkılmadı ve onun keşişleri manastırda on sene daha 
kalmıştır. Papraça’dan kaçan rahipler tam Ozren’deki rahipler gibi, 1698/9’da 
Osmanlı ve Avusturya ordularının saldırması sırasında manastırdan kaçmak 
zorunda kalmıştır. (Филиповић М., 1950, p. 66) Bu şekilde, Papraça 
Manastırı on yedinci yüzyılın son yıllarında yıkılmış ve onun tamir edilmesi 
on sekizinci yüzyılda geçekleştirilmiştir. Manastırın yıkılması sırasında ayrıca 
manastırda on yedinci yüzyılda aktif olan okuma ve yazma merkezi de 
mahvolmuş. Yani, manastırda böyle bir merkezinin olduğunu rahip Danilo 
Krpac tarafından yazılmış üç tane el yazması göstermektedir. Bunların 
birincisi Psaltir Arad şehrinde, ikincisi Panigirik Belgrad’da bulunmaktadır. 
Üçüncü Kotor el yazması 1941’de İkinci Dünya savaşında yıkılmıştır. Bu el 
yazmaları on yedinci yüzyılın yirmili yıllarında yazılmıştır. (Јандрић, 2017, 
s. 139-141) Böylece Papraça Manastırı’nın da Ortodoks kitapların yazması ve 
kopyalanması için önemli bir merkezi olduğu söylenebilir. 

On yedinci yüzyıldan kalan Tavna manastırı hakkındaki ilk veriler 1628'den 
kalmadır. Yani, Cetinje manastırında bulunan Rusça yazılmış İncilde, 
piskopos Gavrilo'nun 1628'de Tavna manastırında vefat ettiği belirtilmektedir. 
(Гаврановић, 2018, s. 77) Bir sonraki senede, yani 1629’da, 
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Tavna manastırında katip Stoyan tarafından iki tane miney yazılmıştır. Bu 
kitaplar daha sonra Beoçina manastırına getirilmiştir. Miney kitaplarında 
onların yazıldığı zaman Tavna manastırının başrahibi Savatiye’nin olduğu 
yazılmıştır. Katip Stoyan’ın rahip olmayıp manastırda misafir olarak kaldığı 
düşünülmektedir, çünkü kitaptaki yazma için bir ödülün teklif edildiği 
söylenmektedir. (Гаврановић, 2018, s. 81-82) Rahip olsaydı, bir ödülün teklif 
etmesi mümkün olamazdı. Buna göre, Stoyan’ın misafir olduğu düşülebilir, 
ancak Tavna manastırının, aynı Ozren ve Papraça manastırları gibi, o 
dönemde yazma ve okuma bir merkezi olduğu varsayılmaktadır. Bunun 
tamamen kanıtlamak mümkün olmasa da, manastırın faaliyetlerini 17. 
yüzyılın ilk yarısında yürüttüğü açıktır. Ljubomir Stojanović ve Đoko 
Mazalić'in sorgularına göre, Tavna'dan bahsettiği on yedinci yüzyılın son 
kaydı, piskopos Yevtimija'nin Avusturya ordusuyla manastırı ziyaret ettiğine 
işaret eden 1697'den kalmadır. (Филиповић М. , 1964, s. 37) Öte yandan, 
hieromonk Gavrilo Yovanoviç bu kaydı okurken bir hatanın olduğunu ve 
bunun Tavna manastırı ile ilgili değil, ancak Budim’e yakın olan Tabani 
denilen Sırp yerleşmesiyle ilgili olduğunu belirtmektedir. 1697'de Avusturya 
ordusunun yeni istilalara başladığı yıl olduğu ve Savoy Prensi Eugen'in 
önderliğinde Senta'da büyük bir zafer kazandığı göz önüne alındığında, (1960, 
s. 777) aynı ordunun Tavna manastırına ulaşması imkansız değildir. Bu 
kesinlikle manastırın hala aktif olduğu ve Viyana Savaşı’nın manastırın 
yıkılmasına katkı bulunmadığı anlamına gelmektedir. Ancak, 18. yüzyılda 
Beoçina'da sona eren Tavna'da yazılmış kitaplar takip edilirse, (Гаврановић, 
2018, s. 81) keşişlerin onsekizinci yüzyılda manastırdan ayrılmak zorunda 
kaldıkları ve kendinizle manastırda önemli kayıtlardan bazılarını aldıkları 
görülmektedir. 

Kaynaklar takip edilirse, İzvornik Sancağındaki ortodoks manastırların daha 
çok on yedinci yüzyıln ilk yarısında aktif olduğu görülmektedir, hatta bazılar 
okul merkezleri olarak kullanılıyordu, ve bazılar ise diğer ortodoks 
kurumlarıyla ilişki kuruyorlardı. Ancak on yedinci yüzyılın ikinci yarısında 
kaynakların sayısı azaltmaya başlamıştır. Bu olay, manastırlardaki hayat 
zorlaştıran, Osmanlı Devleti o dönemde yaptığı savaşlarla bağlanabilir. Fakat, 
manastırlardaki faaliyetler en çok Kutsal İttifak Savaşı etkiledi, şöyle ki 
manastırların çoğu bomboş kalmış, ve bazılar bile yıkılmıştır. 

Sonuç ve Tartışmalar 

İzvornik Sancağı’nda bulunan manastırlar, Osmanlılar bu bölgelere 
gelemeden önce kurulmuştur. Ancak, farklı savaşlar sırasında, bu dini 
kurumların ya zarar görduğu ya da tamamen yıkıldığı için, on altıncı yüzyılda 
onların tamir edilmesi ve yenilenmesi gerçekleştirmek gerekiyordu. 
Manastırların yenilenmesi, Osmanlı Devleti’nin izin verdiği Sırp Ortodoks 
Kilisesinin bağımsızlığı aldıktan sonra gerçekleştirmiştir. Yenilenmesine 
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farklı farklı rivayetlerinin bağlamasına rağmen, onun gerçekleştirmesi 
Osmanlı Devleti’nin iziniyle yapıldığı görülmektedir. Manastırların yeniden 
inşası için parasal kaynaklar insanlardan geliyordu, ancak Ortodoks bir devlet 
olarak, onların sağlamasına Rusya da önemli bir rol oynamıştır. Çok parasal 
kanak dışında, manastırların yenilenmesi için ayrıca çok zaman ayrılmak 
gerekiyordu, şöyle ki bu çalışmalar on yedinci yüzyılda da devam ediliyordu 
ve onların gerçekleştirilmesi uzun ve kademli bir süreç idi. On altıncı yüzyılda 
başlayan manastırların ilerlemesi, on yedinci yüzyılın ilk yarısında da devam 
edilmiştir. Böylece, Tavna, Papraça ve Ozren manastırlarında, kutsal 
kitaplarının kopyalanması sağlayan, yazma ve okuma merkezlerinin olduğu 
tahmin edilmektedir. Ayrıca, kaynaklara göre, Tronoşa va Papraça’daki 
rahiplerin manastırın faaliyetlerini iyileştirmek için finansal yardım aldıkları 
Rusya'ya gitme fırsatına sahip oldukları görülebilir. Aynı zamanda, bazı 
manastırlardaki rahipler, Müslüman alimleri softa tarafından saldıranan 
Lomnica manastırı gibi, Müslüman gruplarıyla da çatışma yaşabiliyorlardı. 

Manastırların ilerlemesi ve faaliyetleri hakkında haberler, Osmanlı Devleti ile 
Avrupa devletileri arasındaki savaşların sonucu olarak, on yedinci yüzyılın 
ikinci yarasında azaltmaya başlamıştır. İzvornik Sancağındaki manastırların 
faaliyetilerine en çok, bu sancağın hem Osmanlı hem de Avusturya askerleri 
tarafından saldırılmış olduğu, Kutsal İttifak Savaşı’ndan etkilenmiştir. O 
münasebetle, bazı manastırlar, on sekizinci yüzyılda yeniden inşa edilen 
Papraça gibi, yılıkmış ve mahvolmuş, ve bazılar, sonradan kilise olarak 
yeniden açılmış Lomnica gibi, sadece bomboş kalmıştır. Kaynaklarda 
dayanarak, Avusturya askerlerinin çekilmesiyle, Sırbistan ve Bosna 
topraklarından Sırpların çoğu, ve onlarla kendileriyle kutsal manastır kitapları 
toplanıp götürülen rahipler de manasıtları bırakıp kaçmak zorunda kalmıştır. 
Bu şekilde, bu kitaplar daha sonra diğer kiliselerde ve manastırlarda 
bulunmuştur. Fakat, Sırpların kuzeye çekilmesi ve göçebesi genel olarak 
1690’a kadar yerleştirse de, bu surecin bir kaç sene, daha doğrusu Kutsal 
İttifak Savaşı’nın sonuna kadar sürdüğü görülmektedir. Bütün bunlar 
manastırlara etkilendi, ancak onların sadece Osmanlı askerleri tarafından 
yıkıldığı söylenmek yanlıştır. Aksine, bu gibi durumlarda hangi savaşı 
tarafının manastırlara ne kadar zarar verdiği belirtmek mümkün değil, ancak 
tüm savaşın bu dini kurumlarının faaliyetlerini durdurduğu söylenebilir. 
Savaşa ek olarak, manastırlardaki hayatlara, ormanlara kaçan ve Osmanlı 
Devleti’ne karşı çıkan ve saldırıları sırasında manastırları kendileri 
yedeklemeyen haydutlar olarak bilinen, Hristiyanlardan da etkilendi. 

On yedinci yüzyıldan kalan kaynakların sayısının ne kadar az olduğu dikkate 
alınırsa, bu dönemin incenlenemesinde büyük boşluklar ve eksikliklerin 
olduğu görülmektedir. Buna rağmen, on yedinci yüzyıl, İzvornik 
Sancağındaki manastırların hayatında bir karanlık dönemine olarak 
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bakılmamalıdır, çünkü bu kurumların çok aktif yaşamları olduğu ve onlarda 
yapılmış çalışmaların çoğunun bu dönemde gerçekleştiği açıktır. Ancak, bu 
manastırların on yedinci yüzyıldaki faaliyetleri daha eksiksiz bir şekilde 
incelemek için, bu alandaki araştırmaların devam edilmesi, ve manastırlarda 
günümüzde yaşayan rahipleriyle daha samimi ilişkilerin kurulması sağlamak 
gerekmektedir. Ayrıca, daha verimli araştırma sağlamak amacıyla, şimdiye 
kadar yapılan araştırmaların sonuçlarının karşılaştırışlması ve gelecekte Türk 
ve Sırp tarihçilerin ve arkeolojilerin ortak çalışması önermektedir. 
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Özet 

Kıpçaklarda Devlet Teşkilatı Problemi 
Nasiba Mirzayeva* 

Türkler için devlet ta eski zamanlardan beri Tanrı tarafından onlara armağan 
edilen emanet misalinde olduğu için kutsal hesap edilmiştir. Devletin temelini 
teşkil eden Türk ordusunun teşkilatlanmasında devlet aneneleri, teşkilatı, din, 
mitoloji önemli yer tutmaktaydı. Buradaki nizam teşkilatlanmanın aile düzeni 
merkezinde gerçekleşmesiyle bağlı olmuştur. Türk tarihine her ne kadar gelip 
geçmiş devlet kuruluşları malum olsa da, bu sistemi kuramayan Türkler- 
Kıpçaklar da malumdur. Bu çalışmanın amacı tarih sahnesinde önemli 
mevkiye sahip olmuş Kıpçakların devlet kuramama sebeplerini araştırmak, bu 
problemin kökünü, buna ilişkin tarih yazımında yaygın fikirleri 
karşılaştırmak, olumlu ve olumsuz taraftan değerlendirmektir. Betimsel 
yöntemle yaptığımız bu araştırmada Kıpçakların devletçilik meselesi 
hakkında iki esas görüş ortaya konulmaktadır. Bunlardan birincisine göre, 
Kıpçaklarda devlet teşkilatı olmuştur ve buna en çok onların münasebette 
olduğu diğer devletler etkide bulunmuştur. Diğer görüşe göre, Kıpçakları 
bozkır medeniyeti dahilinde yaşadıklarından bu kültür onların devlet 
kurmasına imkan vermemiştir. Bozkır hayatı Kıpçaklara daim yabancı 
düşmana karşı hazır vaziyette olmayı öğretmiş, sürekli at sırtında olmaları, 
avlamaları yiyecek bulmaktan öte harbe hazırlık amacıyla gerçekleşmiştir. 
Devlet meselesinin araştırılması için Kıpçaklarda sosyal hiyerarşinin 
izlenilmesi oldukca mühimdir. Başka bir anlamda bu problemin tetkik 
edilmesi için Kıpçak göçlerinin izlenilmesi önem taşımaktadır. Malum olduğu 
üzere, Avrasya`da geniş coğrafyalara yayılma Kıpçakların farklı halklarla 
iletişimine, din, dil meselesine etki göstermiştir. Bu bakımdan Kıpçakların 
devlet meselesine farklı açılardan bakılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Devlet, Türkler, Kıpçaklar, Devlet Teşkilatı, Gelenek 
 

Giriş 

Askeri bakımdan yüksek mevkide olan Türkler tarih boyunca diğer halklara 
örnek mesabesinde olmuş, birçok devlet ve imparatorluk savaşlarda galibiyet 
kazanmak için ya onların tecrübesini kullanmış ya da kendi ordularına Türk 
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askerler almışlardır. Atlı-göçerevli Türkler bozkırlarda kendilerine özgü hayat 
tarzına sahip olmuşlardır. Bu hayat tarzı onlara daima yabancı düşmana karşı 
hazır vaziyette olmayı öğretmiş, sürekli at sırtında olmaları, avlamaları 
yiyecek bulmaktan öte harbe hazırlık amacıyla gerçekleşmiştir. Göktürk 
yazıtları eski Türklerden bahsederek, onların hem de askeri 
teşkilatlanmasındaki nizamı, hamle, ok atma, binicilik, milli gurur gibi 
hususları da tasvir etmiştir. Türk askeri düşmana boyun eğmeyen, savaşta 
ölmeyi onur bilen bir şahıs gibi gösterilmiştir. Türk ordusunun 
teşkilatlanmasında devlet anane1leri, teşkilatı, din, mitoloji önemli yer 
tutmaktaydı. Buradaki nizam muhtemelen teşkilatlanmanın aile düzeni 
merkezinde gerçekleşmesi idi (Ögel, 2016: 313). Belki de bu bakımdan temel 
sistem değişmez kalıyordu. Bunu birbirini izleyen Türk devletlerinin ordu 
teşkilatlarında görmekteyiz. Çünkü çekirdek rolünde olan ve askeri 
teşkilatlanmanın temeli sayılan aile muhafazakar hususa sahiptir (Koçak, 
2013: 581). Türk ordusunun teşkilatı, taktiki ve teknik tarafları Bizans, Çin ve 
Roma ordularından çok daha ilerideydi. Avcılığı kendilerine bir nevi spor ve 
harbi hazırlık olarak gören Türklerde bu bakımdan ok atma, at biniciliği 
yetenekleri gelişiyordu (Anadol, 2002: 210). 

Kıpçak Nesli 

Kıpçakları adlandırırken yaygın olarak kullanılan isim Kıpçak-Kuman 
şeklindedir. X. asrın sonlarında Kimek, Kıpçak, Çin`in kuzey batısından gelen 
Kunların birleşmesiyle Kuman-Kıpçakların birliğinin meydana geldiği 
söylenilmektedir (Taşağıl). Bu bakımdan Kuman ismi Kunlarla Kıpçakların 
birleşmesinden sonra, takriben 1012-1013 yıllarında ortaya çıkmıştır (Taşağıl, 
2004: 72-73). Fransız misyoner seyyah Gilyom de Rubruk Güney Rus 
topraklarını tasvir ederken burada Kumanların yaşadığını ve onlara Kapçat 
(Kıpçak) denildiğinden bahsetmiştir (Puteşestviye v Vostoçnıye Stranı Plano 
Karpini i Rubruka, 1957: 108). Balkanlarda ise Kıpçak adına ilk defa 1078 
yılında Kıpçakların Peçeneklerle Adrianopol`u kuşatması zamanı 
rastlanılmıştır. Kazaklarda “Kıpşak”, Başkurtlarda “Kıpsak”, Özbeklerde 
“Kipçok” adlandırılan Kıpçaklar bu gün birçok halkla beraber 
yaşamaktadırlar. Avrupa, Bizans ve Rus kaynaklarında “Kıpçak” terimi 
kullanılmamaktadır. Kıpçak kelimesinin yerine XII. yüzyılda Kıpçakların 
başında bulunan Atrak Han`ın Tın (Don) bozkırlarından Gürcistan`a göç ettiği 
dönemde beraberindeki atlı göçerevli insanlar Rus kaynaklarında “Polovtsı”, 
Gürcü kaynaklarında “Kıpçak” diye geçmektedir. Çin tarihinin Herodot`u 
olarak bilinen Sım Tsyan “Şi ji” adlı eserinde büyük Hun hükümdarı Mete 
Han`ın M.Ö. 201 yılında Hunyuy, Tzyuyşe, Geguney, Dinlin ve Sinli 
kabilelerini tabi ettiğini belirtmiştir. A.Bernştam ise M.Ö. III. yüzyıldaki 
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Tzyuyşe kabilesinin VIII. yüzyıldaki Kıpçaklar ile bağlantısının olduğunu 
ifade etmiştir (Bernştam, 1951: 63). İrtiş nehrinin yakınlarında yaşayan 
kabileyi Tzyuyşe olarak isimlendiren B.Karlgen, kitabelerdeki ilk hiyeroglifin 
eski dilden okunuşunun “kıy”, ikincisi ise “çak” şeklinde olduğunu 
göstermiştir (Bernştam, 1951: 106). Bu arazilerdeki “Kıpçak” ismi VIII. 
yüzyılın runik metinlerinde geçmektedir. Runik metinler Kıpçakların M.Ö. 
III. yüzyıldan itibaren Hangay vilayetinde veya Güney Altay topraklarında 
yerleşmelerini göstermektedir (Garkavets, 2017:5). Kıpçak ismine ilk kez IX. 
yüzyılda ibn Hurdazbih`in eserinde rastlanıldığı fikrinin üzerinde durmayı 
seçmişler. Adı geçen bu İslam yazarının eserinde: “Türk-Tokuzoguzların 
ülkesi Türk ülkeleri içinde en genişidir. Bu ülke Es-Şin, Et-Tubbat ve 
Karlukların arazisiyle sınırlıdır. Üstelik Kimek, Guz, Çigili, Türgeş, Azkişi, 
Kıpçak (Khifşakh), Kırgız, Karluk, Halac-lar nehrin o taraflarına kadar 
yaşamaktalar” şeklinde Kıpçaklardan bahsedilmiştir. 

Genel olarak, XIII. yüzyıla kadar olan eserlerde bu isim Kıpçak olarak 
kullanılmıştır. Türkçe Kıpçak “öfkeli, kızan” anlamına gelse de, Kuman adı 
“sarımtırak, solgun, sarışın” manasındadır. Kaynaklara göre, Suy ve Tan 
sülalelerinin hakimiyeti zamanı Altay dağlarından Büyük Çin seddine kadar 
olan çöllerde Tele veya Tegrek isimli çok sayıda nesilden ibaret kabile 
yaşamıştır. Çinlilere malum olan bu 15 kabileden en güçlüleri Seyanto ve 
Hoyku olmuştur (Yevstingeyev, 2010:12). Bu iki kabile hakimiyet uğruna rekabet 
halinde olmuşlar. Birinci Göktürk Devleti`nin 630 yılında parçalanmasından 
sonra bu rekabette Seyanto kabilesi galibiyet kazanmıştır. Merkezi Tole nehri 
olan yeni bir Hanlığın esası koyulmuştur. Lakin kısa süre sonra Çinlilerle 
Hoyku kabilesinin birleşmiş kuvvetleri, Seyanto kabilesini mağlup etmiştir. 
Kuzey Altay`a kaçmak zorunda kalan Seyantolular galiplerden “uğursuz”, 
“değersiz”, “mutsuz, bahtsız” anlamlarına gelen “Kıbçak” ismini alırlar. 
Tonyukuk ve Bilge Hakan`a adanmış eski Türk kaynağında Göktürk 
Devleti`nde en güçlü kabile olarak Seyanto`nun ismi geçmiş ise de, İletmiş 
Bilge Hakan`ın yazılı kitabesinde artık “Kıpçak” adı geçmektedir . Kıpçak 
terimi Kıpçakların göç ettiği tarihi coğrafyaya bağlı olarak kendi anlamını 
değiştirmiştir. Buna göre, I. dönemde: 760-1030. yıllarda etnik birliklerin 
ortaya çıkmasıyla “Kıbçak” etnonimi endoetnonime çevrilmiştir. Bu zaman 
Kıpçaklar İrtiş nehrine doğru yayılmışlar. Artık Nasır-ı Hüsrev`in 
“Divanı”`nda Sırderya nehrinin Kıpçaklar yaşadığı bölge “Deşt-i Kıpçak” 
olarak isimlendirilmiştir. 1030-1240 yıllarını kapsayan II. dönemde ise 
Kıpçaklar tek bir devlet halinde birleşemeseler de, ayrı ayrı birlikler halinde 
olmuşlar ve onlara Hanlar rehberlik etmişlerdir. Artık XIII-XIV. yüzyıl 
kaynaklarında “Kıpçak” etnonimine rastlanılmamaktadır. En son Kıpçakları 
ayrı bir etnonim gibi Kaşgarlı Mahmud kendi eserinde: “Bizans-Rum ülkesine 
en yakın olan boy “Beçenek”dir, sonra Kıfşak, Oğuz, Yemek, Başgırt, Basmıl, 
Kay, Yabaku, Tatar, Kırgız gelir” şeklinde ayırmıştır. Bundan sonra Kıpçak 
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adı göçmen kabilelerini birleştiren toplayıcı bir isim olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. III. dönem XIII-XX. yüzyıllardır ki, Moğolların istilasına 
rağmen Kıpçaklar ayrı ayrı uluslarda kendi varlıklarını ve isimlerini 
koruyabilmişlerdir. Altın Ordu`nun yıkılışından sonra Kıpçaklar Kırım, 
Kazak, Özbek, Kazak Hanlıkları içinde mevcudiyetlerini devam 
ettirmişlerdir. 

Kıpçaklarda Göç ve Bunun Devlet Teşkilatlanmasına Etkileri 

Peçenek, Oğuz (Uz) ve Kıpçakların IX.-XI. yüzyıllar arasındaki Orta 
Asya`dan Avrupa`ya doğru faaliyetleri göç dalgasının üç farklı aşamasını 
oluşturmaktadır. Bunlardan Kıpçaklar (Kuman) en kalabalık boy olarak bu 
dalganın sonuncu ve en güçlüsü olarak nitelendirilmektedir. Onlar beş farklı 
bölgeye akın ederek bu arazilerin tarihi gidişatında önemli tesirlerde 
bulunmuşlar (Öztürk, 2006:27). Kıpçakların göçü Türkistan coğrafyasından 
daha X. yüzyılda Kitan baskısı nedeniyle başlamıştır. Bu zaman Kıpçaklar, 
Yenisey havalisinde yaşayan Çiklerin1 X. asırdaki devamı ve Kimeklerin bir 
kolu olarak gösterilmektedir. Güneyden Sarıların gelmesiyle yeni kuvvet 
oluşturan Kıpçaklar, Tanrı Dağları`nın kuzey istikametinde hareket 
etmişlerdir. Bahsedilen devirde Tobol ve İşim ırmakları boyunca yerleşmiş, 
XI. yüzyılda Cungarya kapısından geçmişlerdir. 1030`larda İdil (Volga) 
boyuna gelen Kıpçaklar, batıya doğru ilerleyerek Tın (Don) Nehri etrafında 
yerleşen Oğuzları sıkıştırıp çıkarmış, Oğuzlar da Peçenekleri Özi 
(Dinyeper)`den çıkarıp burada yerleşmişlerdir (Yücel, 2017:543). Lakin 
devamlı olarak Oğuzları iten Kıpçaklar 1054 yılında artık Rus topraklarının 
güneyinde görülmeye başlamış ve Kiev Knezliği`nin komşusu olmuşlardır. 
Buradan batıya doğru-Karadeniz`in kuzeyine, Avrupa ve Balkanlara ilerleyen 
Kıpçaklar adı geçen arazilerde yerleşmek için mücadeleler etmişlerdir. XII. 
yüzyılın II. yarısından Kıpçakların Rus Knezliklerinin hem dahili, hem dış 
ilişkilerinde tesirini görmekteyiz. Bu zaman Kıpçaklar doğu ve batı olmak 
üzere iki dala ayrılmışlar. Bunu Muhammed Şerif el-İdrisi`nin Ak ve Kara 
Kumaniye şehirlerinden yapılan bahsinde görebiliriz. Yazarın bildirdiği üzere 
Kive (Kiev) şehrinden Kumanlara mahsus Kara Kumaniye`ye kadar mesafe 
25 mildir. Şehrin “Kara” sıfatıyla adlandırılmasının sebebi ona bitişik nehrin 
bulunmasıydı. Ak Kumaniye ile Kara Kumaniye arasındaki mesafe 50 mil 
olarak gösterilmektedir (Şeşen, 1985:118). Kıpçak göçleri Afrika`nın 
kuzeyinde Mısır Memlüklülerinin kurulmasına da neden olmuştur. Abbasi 
halifeleri devletlerinin kuvvetlendirilmesi maksaydıyla devlet sınırlarından 
kenardaki Türkleri getirerek ordu kuruyorlardı (Halperin, 2000:232). 
Avrasya`da önemli role sahip Kıpçaklar tarihte malum olan üç göç dalgasının 

 
1Kaşgarlı Mahmud`un eserinde “Çiyil, Çigil” şeklinde isimleri geçmiştir. Bkz: Divanü Lügat- 
İt-Türk Cilt 1. (1985). (Çev. Besim Atalay) Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 4, 28. 
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en büyüğünü teşkil etmekle, Orta Asyadan Avrupa`nın ortalarına kendi “Deşt- i 
Kıpçak” bozkırlarının devamı olarak göç etmişlerse de, bu göç dalgası 
Kafkasya, Afrika`nın kuzeyine kadar ulaşmıştır. Daha ilk zamanlarda bu 
göçlerin tesir gücü kendisini XI. yüzyılda “Oğuz bozkırı” gibi tanınan 
arazilerin “Deşt-i Kıpçak”a çevrilmesinde gösteriyordu. Askeri yetenekleriyle 
komşularının saldırısına karşı gelebilen Kıpçaklar yeni yerleştikleri 
Kafkasya`da bir devletin oluşumuna katkıda bulunmuşlardır. 

Kıpçaklarda Devlet Problemi 

Kıpçaklar çok geniş bir coğrafyaya yayıldıkları için farklı dinlerden olan 
milletlerle münasebet kurmuşlardır. Bu bakımdan A.Yakubovski Kıpçaklar 
hakkında “bilgimizin bu aşamasında, bize ulaşan kaynakların azlığı nedeniyle 
bu toplumun sosyo-politik yapısının tam değil, hatta şematik bir resmini bile 
veremiyoruz” demiştir (Grekov ve Yakubovski, 1950:18). Yazılı kaynaklarda 
olan bilgiler küçük bağlantısız parçalar halinde olduğundan Kıpçak toplumu 
öğrenilmemiş olarak kalmaktadır. Maalesef onlar hakkında bilgiler komşu 
halklar tarafından sadece tarihsel sürece bağlı şekilde karşılıklı ilişkilerde 
oldukları zaman verilmiştir. Genel olarak, Kıpçaklarda sosyal kuruluş ve 
devlet meselesinin araştırılması için onların sosyal hiyerarşisini araştırmak 
gerekmektedir. Kıpçaklarda devlet kuruluşu ayrı ayrı birlikler şeklinde 
karakterize edilmelidir. Tarih boyunca Kıpçak Türkleri askeri becerilerinden 
dolayı Bizans, Gürcü devletlerinin ordularında paralı asker olarak hizmet 
etmişlerdi, bu da başlıca olarak onların sonradan din değiştirmesinden 
kaynaklanıyordu (Eröz, 1983:3). 

Moğollardan önce Kıpçaklarda nesilden nesile aktarılan hakimiyet esasında 
erken feodal devletçiliğinin oluşması için ön şartlar vardı. Deşt-i Kıpçak`ta 
bahsedilen devirde iki sülale vardı: bunlardan biri İlbari sülalesi, diğeri Signak 
topraklarındaki Urani kabilesinden olanlardı. Bu sülalenin esasını Şarukan 
Han koymuştur. XI. yüzyılın sonu XII. yüzyılın başlarında Deşt-i Kıpçak`ta 
tek bir politik yapının yaratılması için girişimde bulunulmuştur. Yaratılacak 
olan devlet teşkilatında İlbari sülalesinin önderliğinde ile Yemek (Kimek), 
Uygur, Urani kabileleri birleşmeliydi. XII. yüzyılın ikinci çeyreğinde 
Harezmşahlar`ın saldırıları sonucu bu birliğe son verilmiştir (Ahincanov, 
1995:212). Göçmen Kıpçaklarda Hanlık ünvanı Han`ın oğluna değil, kardeşi 
ve ya kardeşinin oğluna geçiyordu. Ayrı ayrı Kıpçak kabilelerinin Hanı 
olmasına rağmen, tüm Kıpçakların tek Hanı olmamıştır. Hatta Bonyak, 
Tugorkan, Şarukan Han`ın devrinde çok büyük arazileri idare etmelerine 
rağmen hiçbir yazılı kaynakta onların devletinin olması hakkında bilgiye 
raslanılmamıştır. XII. yüzyılda Kıpçakların tam 9 siyasi birliğinin olduğu 
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gösteriliyor (Pletneva, 1975:297). 1185 yılında knez İgor`la savaş esnasında1 
Şarukan Han`ın torunu Konçak Han`ın bayrağı altında tüm Kıpçaklar birleşse 
de, bu birliğin idare usulü, vergi sistemi, sembolleri olmamıştır. Konçak`ın 
oğlu Yuri zamanında artık hakimiyet babadan oğula geçiyordu. Yuri 
zamanında da Kıpçaklar birleşmiş fakat bu birlik kısa süreli olarak Moğollar 
tarafından ortadan kaldırılmıştı. Bundan başka birlikler arası kavgaların 
olması ve hakimiyetin uzun zaman yalnız bir nesilden olan Hanlar tarafından 
idare edilmesi devlet kurulmasına engel yaratan faktörlerdendir. 

Tarihi araştırmalarda Kıpçakların devletçilik meselesi hakkında iki esas görüş 
mevcuttur. Bunlardan birincisine göre, Kıpçaklarda devlet teşkilatı olmuştur 
ve buna en çok onların münasebette olduğu diğer devletler tesir etmiştir. Diğer 
görüşe göre, Kıpçakları bozkır medeniyeti dahilinde yaşadıklarından bu kültür 
onların devlet kurmasına imkan vermemiştir. B.Kumekov`a göre, 
Kıpçaklarda varislik konusu yeteri kadar araştırılmadığı için devletçilikle 
ilgili mevcut her iki görüşte eksiklikler vardır. O, devletçilik ananelerinin 
Kıpçaklara Kimeklerden miras kaldığı fikrini savunmaktatır. Onun 
düşüncesine göre, bu halklar eski Türk devlet teşkilatının mirasçılarıydı 
(Kumekov, 2003: 74-77). Kıpçaklarda Hanlık sisteminin olduğunu ortaya 
koyan araştırmacı XI. yüzyılın ortalarından, yani merkezi hakimiyete bağlı 
kalmak istemeyen bazı Kıpçak boylarının göç etmesinden sonra siyasi 
düzenin oluştuğunu göstermektedir. Bahsedilen devirden XII. yüzyılın ilk 
çeyreğine kadar bu boylar arasında birlik müşahide edilmektedir. Kıpçaklarda 
gösterdiğimiz gibi eski Türk geleneğine esaslanan ve göçebe yaşam tarzına 
uygunlaştırılmış askeri sistem mevcut idi, o da sağ ve sol kanat olmakla iki 
hisseye ayrılmıştı. Sağ kanadın Yayık Havzası etrafında, sol kanadınsa 
Sırderya Nehri civarında olduğu tahmin edilmektedir (Kumekov). Yazar hem 
de Hanlığın merkezinin Torgay olduğunu göstermektedir. P.Golden`e göre, 
Kıpçaklarda devlet olmamış, lakin siyasi kuruluş bakımından onların bu 
sistemini kabileler genbirliği olarak tanımlamak mümkündür (Golden, 2004: 
103-136). Tarihi araştırmalarda Kıpçak genbirliğini devlet olarak hesap edilip 
edilmemesi meselesi halen tartışılır olarak kalmaktadır. Çünkü siyasi ve 
sosyal teşkilatı bakımından göçebe toplumun bu sistemi Avrupa ve Yakın 
Doğu standartlarından çok farklıydı. Göçebeler hareketli topluluktu, eğer bir 
Han`ın hakimiyeti onları tatmin etmediyse, başka Hanın arazisine göç 
ediyorlardı. Avrupa`dan farklı olarak burada halk aşağı tabakadan olan 
halkıyla hesaplaşıyordu ve ele geçirdiği ganimeti eşit şekilde paylaştırıyordu. 
Neredeyse her göçebe silahlı olduğu için tatbiki mümkün değildi. Bu 

 
1Bahsedilen bu savaş Kıpçakların zaferi, Rusların mağlubiyeti ile sonuçlanmışdı. “İgor Bölüğü 
Destanı” bu savaştan ilhamlanarak kaleme alınmıştır. Daha fazla bilgi için bkz: Yücel, M.U. 
(2017). Kumanlar (Kıpçaklar). Osman Karatay ve Serkan Acar (Ed.), Doğu Avrupa Türk Tarihi 
içinde (ss. 541-575). İstanbul: Kitabevi, s. 554. 
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toplumda bağımlılık sadece bireysel değil, aynı zamanda kollektifti 
(Kumekov, 2003: 74-77). Özellikle Avrasya göçebelerinde hakimiyetin bir 
nesil üzerinden gittiğini de vurgulamak gerekmektedir. Han ünvanı 
Avrupa`daki kral ünvanıyla neredeyse aynı seviyede tutulmaktaydı. Kıpçaklar 
ve Kimekler ünvanlarda eski Türk sistemini korumuşlardır. 

Kıpçaklar hiç bir zaman bir hükümdarın rehberliği altında birleşerek idare 
edilmemişlerdi. Rabbi Petahya1 Kıpçak toplumunun karizmatik rehberler veya 
kavimler tarafından yönetildiği fikrindeydi (Krugosvetnoye Puteşestvie 
Petakhyi Regenburgskogo). Mesela, Gürcü kaynaklarında Şarukan oğlu Atrak 
Han`ın (kaynakta Atrak Şarganidze olarak da geçer) “umtavresi” ünvanıyla 
kaydedildiğini söyleyebiliriz (Ançabadze, 1960:124). Eski Gürcistan`da 
“mtavar” “hükümdar” anlamına, “umtavresi” ise “hükümdarlar hükümdarı” 
manasına gelmektedir. 

Analoji olarak Rus kroniklerinde de Konçak oğlu Yuriy (kaynaklarda: Yuriy 
Konçakoviç şeklinde geçmektedir) (PSRL, 1908:506) de aynı şekilde Kıpçak 
hükümdarlarının en güçlüsü olarak tanımlanmıştır. Hatta 1103 yılında 
öldürülen Kıpçak Hanları da knez olarak adlandırılmıştır. Rus-Kıpçak 
savaşlarını başlatan Kıpçak Hanı Sokal (İskal, Sukal) da knez olarak 
gösterilmiştir (İpatyevskaya Letopis, 1962). Bu da Rus knezlerinin Kıpçak 
Hanlarını kendileriyle beraber tuttuklarını göstermektedir. 

Kıpçak birliklerinden biri olan Donetsk genbirliğinde ise hakim sülale 
Şarukanlardı (Pletneva, 1975:275). Sülalenin atası Şarukan, son temsilcisi 
Konçak oğlu Yuriy sayılmaktaydı. İlk aşamalarda hakimiyeti teslim sistemi 
eski Türk sistemini anımsatıyordu. Hakimiyet Şarukan`dan Atrak`a geçmiş 
olsa da, Atrak`ın kardeşi Sırçan daha sonraları Han olabilmişti. Atrak 
zamanında bu sistemi değişerek torunu Yuriy`i iktidara getirmiştir. Bu 
değişiklik Donetsk Kıpçak birliğinde hakimiyeti güçlendirmek için 
kurulmuştu. Bununla da Kıpçak hakimlerinden hiç kimse hakimiyet üzerinde 
hak iddia edemiyor ve eski Türk modeli esasında yönetim anlayışı söz konusu 
olmuştur. Muhtemelen bu bakımdan göçebe topluluk tek hükümdarlı devlet 
kuramamıştır. Aslında bu bize Kıpçak toplumunda feodalitenin mevcut 
olmadığını göstermiş oluyor. Kavim ve sülalelerin başında karizmatik liderler 
vardı. 

Kıpçakların güçlü komşularının olması, toplumlarda gözlemlenen boylararası 
rekabet, ana kültür çevresinden uzaklaşmak vs. gibi sebepler Kıpçakların 
devlet kuramamasına sebep olmuştur. 

 
1 Baveyra`nın Ratisbon kentinde (şimdiki adıyla Resensburg) ünlü rabbiler yetişdiren Yahudi 
ailesinde doğulmuştur. 1175-1185 yıllarında uzun süreli seyahata çıkarak Türkler hakkında 
gördüklerini seyahatnamesinde kaleme almıştır. 
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Resim 1. Kıpçak Hanlığı (1237-1502) 
Ulaşım adresi: 
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/26Kipchaks/KipchakKhanateEn.htm 
(Erişim tarihi: 20.02.2020). 

Sonuç 

Göç Kıpçakların devlet teşkilatlanmasını etkileyen esas faktörlerden 
olmuştur. Zaman zaman bir araziden diğerine göçeden bu halk genbirlik 
kurmadan varlığını daha çok başka halklarla beraber, komşulukta ya da ona 
karışarak-assimile olunarak sürdürebilmiştir. Sürekli ayrı ayrı parçalar 
halinde Avrasya coğrafyasına yayılmaları, kaynaştıkları halkların dinine 
geçidi gerektirmiştir. Bu bakımdan Kıpçak boyları arasında din birliğinin 
olmadığını da görmekteyiz. Din genbirlik oluşumunda önemli hususlardan 
hesap edilmektedir ve bu anlamda Kıpçaklar farklılık göstermiştir. Tarihte 
kendi savaş becerileri, at, silah kullanımıyla ilgi çeken Kıpçaklar diğer 
halkların hatırında iyi savaşçı olarak iz bırakmalarına rağmen bu becerilerini 
kullanarak teşkilatlanmamış, aksine boylararası rekabet halinde olmuşlardır. 
Tarihi süreç içinde bu rekabet başka devletler ve kavimler tarafından 
kullanılmış ve Kıpçaklar kendilerine, komşularına karşı savaşarak devlet 
kurma amacından uzaklaşmışlar. 
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Rus Diplomat İvan İvanoviç Neplüyev’in Hayatı ve 
İstanbul’daki Elçilik Görevi (1721-1735) 

Nurgül Karimollayeva* 

Özet 

Bu makale 1721-1735 yılları arasında İstanbul’da elçi olarak görevlendirilen 
İvan İvanoviç Neplüyev’in hayatını ve çalışmalarını ele almaktadır. Konunun 
aydınlatılmasında arşiv belgeleri, bilimsel makaleler ve kitabi kaynaklardan 
oluşan Rusça, İngilizce ve Türkçe literatür kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada 
daha önce literatürlerde kullanılmamış olan bazı Rusça kaynaklar göz önünde 
bulundurularak Neplüyev’in hayatı ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 
diplomatik faaliyetleri yeniden analiz edilmeye çalışılmıştır. Bunların başında 
Neplüyev’in bizzat kendisi tarafından kaleme alınan ve bir günlük olarak 
tanımlanabilecek eseri yer almaktadır. Buna ilaveten, mevcut makalede 
bugüne kadar tarih yazımında Neplüyev’in yaşam tarzını, İstanbul’daki 
diplomatik hizmet döneminde Rus-Türk ilişkilerinin gelişmesindeki rolünü ve 
iki ülke arasındaki devletlerarası ilişkilere sağlamış olduğu katkısı hakkında 
kayda değer olgusal ve kaynak materyal biriktiğini görmekle birlikte eksik 
yönleri gidermeye çalışarak bu alanda literatüre katkı sağlamak 
amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada, Osmanlı-Rus diplomatik ilişkilerinin tarihi seyri bir dönem 
özelinde ve İvan İvanoviç Neplüyev’in elçiliği üzerinde durulacaktır. 
Neplüyev’in kimliği, Çarlık Rusya üzerindeki tesiri, Osmanlı-Rus 
ilişkilerinde üstlenmiş olduğu rolü ve onu Osmanlı payitahtına götüren süreç 
hakkında bilgiler verilerek, diplomatik görevi dışında Osmanlı Devleti’nin 
sosyo-kültürel ve siyasi durumu hakkındaki durumu bu konularda yapmış 
olduğu faaliyetlerden bahsedilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya, İvan Neplüyev, I. Petro, 
İstanbul 
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Giriş 

Çarlık Rusya’nın XVIII. yüzyılda siyasi ve askeri stratejik genişlemesi, bir 
dünya imparatorluğu yaratma arzusuyla yeniden canlanmıştır. Gerek ulusal 
prestij kazanma gerekse de rakip devletlerin ticari faaliyetlerinin 
genişlemesini önlemek arzusuyla dünyanın stratejik olarak önemli bölgeleri 
üzerinde askeri-siyasi hakimiyet kurma arzusu perçinleşmiştir. Her iki 
devletin çıkarları birçok yönden (Karadeniz kıyısı, Hazar Denizi kıyısı, Kuzey 
Kafkasya ve Transkafkasya toprakları) çarpışmış, özellikle bu tür nedenler 
sebebiyle Rusya İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti sürekli gergin ilişkiler 
içerisinde bulunmuştur. Bu bağlamda Rus Çarı I. Petro (1682-1725), kuzey ve 
güneydeki egemenliğini genişletmeye çalışmıştır. I. Petro’nun ilk hedefi 
İsveç’i Baltık Denizi’nde etkisiz hale getirmek ve ikinci olarak da Osmanlıları 
güneyden geri çekilmeye zorlamak olmuştur. 

XVIII. yüzyılın ikinci çeyreği hem Çarlık Rusya hem de Osmanlı 
İmparatorluğu için de bir dönüm noktası olmuştur. Rus Çarlığı I. Petro’nun 
aktif siyasetinden ötürü büyük bir imparatorluk şeklinde ortaya çıkmaya ve 
uluslararası alanda önemli müdahale kararları almaya başlamıştır. Bu sırada 
Osmanlı İmparatorluğu’nda 1687, 1703, 1730 yıllarındaki darbelerin ve 1683- 
1698 ve 1718’deki askeri yenilgilerin ardından elitlerin değiştirilmesi süreci 
baş göstermiştir (Oreshkova, 2015: 15). 

Rusya’daki elitlerle ilgili benzer girişimler de I. Petro tarafından ele alınmaya 
başlanmıştır. Bu girişimlerin ortaya çıkmasındaki en önemli neden Batı 
Avrupa’nın önde gelen bilim insanları tarafından hazırlanan raporlardır. Bu 
raporlar Rusya’daki mevcut elitlere güvenin azalmasına neden olmuş ve I. 
Petro’nun söz konusu yapıyı yeniden şekillendirilmek istemesine yol açmıştır. 
Süreç içerisinde Rusya’ya yabancı öğretmenler ve uzmanlar davet edilmeye 
başlanılmıştır (Raçinskiy, 1875: 83-110). Bunun yanı sıra yeni kadroları 
yetiştirmek amacıyla I. Petro tarafından İngiltere, Fransa ve İspanya gibi 
ülkelere deniz bilimi ve mimarisini öğrenmek, Roma ve Floransa’ya ise resim 
sanatı okumak için farklı sosyal gruplardan seçilen gençler gönderilmiştir. 
Bunlardan bazıları yabancı ülkelerdeki sefaretlerde diplomatik hizmetlerde 
bulunmuş ve onlara ‘Petro’nun yuva yavrusu’ denilmiştir (Rustan, 2009: 231- 
245). Bu noktada 1700 yılında Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’nın yapmış 
olduğu İstanbul Antlaşması’na dayanarak elçi bulundurma hakkına sahip olan 
Rusya, bahsi geçen fetihçi politikayı başarılı bir sonuca ulaştırmak için 
diplomatlarını Osmanlı Devleti’ne göndermeye başlamıştır. Bu elçiler 
arasında sıra ile üçüncü olarak İstanbul’a göreve giden isim İvan İvanoviç 
Neplüyev bulunuyordu (Klimanov, 1979: 176-180). 

Neplüyev’in hayatı ve İstanbul’daki elçilik faaliyetlerini konu alan bu 
çalışmada Rusça, İngilizce ve Türkçe kaynaklarda (arşiv belgeleri, bilimsel 
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makaleler, literatür vb.) yazılmış materyaller kullanılmıştır. Bu alanda bazı 
bilimsel araştırmalar yapıldığı yukarıda da ifade edilmektedir. Bu bağlamda 
çalışmanın temel amacı, daha önce kullanılmamış bazı Rus kaynaklarına 
dayanarak Neplüyev’in hayatını ve İstanbul’daki elçilik faaliyetlerini yeniden 
analiz etmektir. 

Marina Y. Gosudereva’nın Ivan Ivanovich Neplyuev - Lichnost' i 
Deyatel'nost'1, M. Vladimirovna’nın The Russian Residency in 
Constantinople: Russian-Ottoman Diplomatic Encounters2 ve Nurzhigit 
Abdukadırov’un XVIII-XIX gg. Osman imperiyasynyn Europadagy syrtqy 
sayasatynyn bagyttary3 çalışması Rus kaynaklarına dayalı olarak telif 
edilmiştir. Türkiye’de Fatih Ünal’ın kaleme aldığı, XVIII. Yüzyıl Türk-Rus 
ilişkilerinde Neplüyev (İstanbul’dan Orenburg’a)4 isimli kitap da Osmanlı- 
Rus ilişkilerinin temel bir görünümünü ortaya koyarak çoğunlukla 
Neplüyev’in günlüğüne yapılan atıflarla telif edilmiştir. Ancak konuya ilişkin 
Osmanlı ve Rus arşivine ait kayıtlar birlikte kullanılmamış, bu nedenle 
yapılan araştırmalar eksik kalmıştır. Yukarıda değinilen literatüek olarak, 
Osmanlı arşivindeki bazı koleksiyonlarda yer alan belgelerle Rus 
arşivlerindeki belgelerin karşılaştırmalı olarak kullanılması sonucu söz 
konusu diplomatın hayatına ve İstanbul’daki elçilik faaliyetlerine ilişkin 
sürecin aydınlatılması amaçlanmaktadır. 

Osmanlı arşivinde Neplüyev’in İstanbul’daki daimi elçiliği sırasında yapılan 
ödemelerle ilgili oldukça fazla belgeye rastlanılmıştır. Örneğin bu belgelerden 
Neplüyev’in İstanbul’a ilk geldiğinde dört ay boyunca Sarıyer’deki Rukiye 
Hatun Yalısı’nda ikamet ettiği, daha sonra Galata’daki Dörtyol ağzında 
Dimiraşko adındaki bir zımminin hanesinde kaldığı, 1728’de eşinin İstanbul’a 
gelirken araba, tayinat ve bargir masraflarının mukaatalardan karşılandığı gibi 
bilgilere ulaşılmaktadır (BOA, AE.SAMD. III., 142-13816, 180-17466- 
17471). Daha çok mali konuları kapsayan bu belgeler sosyo-kültürel ve tarih 
açısından önemli veriler içermektedir. 

Neplüyev’in Ailesi ve Yaşamının İlk Dönemi 

Osmanlı-Rus münasebetlerinde Petro’nun hedefleri doğrultusunda büyük rol 
oynayan asker, diplomat ve aynı zamanda büyük bir stratejist olan Neplüyev 

 
1 Gosudareva, Marina Yurievna, “Ivan Ivanovich Neplyuev - Lichnost' i deyatel'nost'”, Doktora 
tezi, Ryazan Üniversitesi, 2006. 
2 Amelicheva, Mariya Vladimirovna, “The Russian Residency in Constantinople, 1700-1774: 
Russian-Ottoman Diplomatic Encounters”, Doktora tezi, University of Washington, 2016. 
3 Abdukadyrov, Nurzhigit, “XVIII-XIX gg. Osman imperiyasynyn Europadagy syrtqy 
sayasatynyn bagyttary”, Doktora tezi, El-Farabi Kazak Ulusal Universitesi, 2014. 
4 Ünal, Fatih, XVIII. yüzyıl Türk-Rus İlişkilerinde Neplüyev, Ankara: Gece Kitaplığı 2014. 
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hakkında, İ. İ. Golikov’un kısa bir ifadesi dışında çağdaşlarının anıları bugüne 
ulaşmamıştır (Golikov, 1998: 447-448). Fakat Neplüyev’in kendi not 
defterindeki anıları, kendi hayatı hakkında detaylı bilgi vermektedir. Bu not 
defteri şu ifadelerle başlar: 

“Ben İvan Neplüyev, 5 Kasım 1693 yılında, Pazar sabahı, sabah saat 7’de, 
Novgorod ilçesindeki Navoloki çiftliğinde dünyaya geldim.”(Neplüyev, 
1892:1). 

Babası İvan Nikitiç Neplüyev 1700’de Rus-İsveç harpleri esnasında Narva 
üzerindeki muharebeye katılmış ve Rusların kaybettiği bu muharebede yara 
almış, sonrasında memleketine dönerek 1709’da hayatını kaybetmiştir. 
Neplüyev bu konu hakkında şöyle bilgi vermektedir: 

“Babam İvan Nikitiç, başarısız bir Narva saldırısından sonra eve dönüp 
hastalandı. Temmuz 1709’da, Çarşamba sabahı 38 yaşında vefaat etti. Ben 
ise 16 yaşındaydım ve babamdan 80 gayrimenkul mirası ile kalmıştım.” 
(Neplüyev, 1892:1). 

Neplüyev’in babasının akrabaları yoktur ve kendisi de ailenin tek çocuğudur. 
Fakat Neplüyev üzerinde en etkili olan ebeveyni soylu bir aileye mensup olan 
ve iyi eğitim alan Marfa Petrovna’dır. Annesinin dindarlığı, bilgeliği ve 
kültürlülüğü Neplüyev’in üzerinde de etkili olmuştur. Neplüyev’e ilk temel 
bilgileri annesi tarafından öğretilmiştir (Vitevskiy, 1889: 19-20). Çocukluğu 
ve erken gençlik dönemi annesinin yanında geçen Neplüyev’in gelecekteki 
karakterinin temelleri de bu dönemde atılmıştır. Ancak çocukluğunda iyi bir 
seviyede eğitim alması için sadece annesinin değil, annesi ile beraber gidip 
gelen bölgedeki manastır papazlarının da katkı sağladığı belirtilmektedir 
(Neplüyev, 1892:1-2). 

Babasının vefatının üzerinden iki yıl geçtikten sonra annesinin isteği ve 
emriyle, 18 yaşındayken, 6 Eylül 1711 tarihinde Novgorod valisi İvan 
Yuryeviç Tatişşev’in yeğeni Fedosya Fyodorovna Tatişşeva ile evlenen 
Neplüyev bu evliliği not defterine şu şekilde yazmıştır: 

“Annemin isteği ile 9 Eylül 1711 yılı Pazar öğleden sonra, Novgorod 
belediye başkanı İvan Yuryeviç Tatişşev’in yeğeni olan, Fedosya 
Fyodorovna Tatişşeva’ya evlendim, bu küçük kızın yanında çeyizi de geldi.” 
(Neplüyev, 1892:1-2). 

Neplüyev ve Tatişşeva düğün yapıldıktan sonra Poddub denilen kasabaya 
yerleşmişlerdir. Ertesi yıl Adrian isimli çocukları dünyaya geldi. Adrian’da 
babası gibi gelecekte İstanbul’da diplomatik hizmette bulunmuştur. ‘Verilmiş 
bir söz’ olarak belirttiği ancak aslı bilinmeyen sebeplerden ötürü, ailesini 
annesinin yanına bırakarak Bogomol adındaki bir manastırda inzivaya çekilen 
Neplüyev burada iki yıl kadar hayat sürmüştür (Neplüyev, 1892:1-2). 
Manastırdan döner dönmez Neplüyev’in Maria isimli bir kızı dünyaya 
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gelmiştir. Ancak kısa bir süre sonra Neplüyev yeniden ailesinden ayrılmak 
zorunda kalmıştır. Çünkü Neplüyev memleketine geri döndüğü sırada, Knez 
Menşikov, Novgorod’a gelip askerliğini yapmayan asillerin çocuklarını 
devlet tarafından çıkarılan kararnameye dayanarak hizmete almaya 
başlamıştır. Hizmete alınanlar arasında Neplüyev de bulunmaktadır. Bu 
asillerin (dvoryan) çocukları önce denetimden geçirilmiş ve kimisi askeri 
hizmete, kimisi de askeri eğitim sınıfına ayrılmıştır. Eğitim sınıfına alınan 
Neplüyev diğerleriyle birlikte Novgorod Matematik Okulu’na kaydedilmiştir. 
Aynı yıl içerisinde Novgorod’a gönderilen bir kararname ile Narva Navigatör 
Okulu’na gönderilen 84 öğrenci arasında Neplüyev de bulunmaktadır. Bu 
durumdan haberdar olan Nepüleyev’in annesi kalp krizi geçirmiş ve 4 Mayıs 
1714 tarihinde 42 yaşındayken vefat etmiştir. Nepüleyev, annesinin 
cenazesini evlerinin bahçesinde organize ederek yeniden Novgorod’da ki 
okuluna dönmüştür (Vitevskiy, 1889: 5-6). 

Neplüyev’in Eğitimi 

I. Petro tahtı miras olarak ele geçirdikten sonra ilk adımlarını Azak Denizi 
tarafına yönlendirmiştir. Amacı ise Karadeniz filosunu oluşturmak ve aynı 
zamanda Karadeniz’deki gemilerin serbest dolaşımını ve onlar için boğazların 
denetiminin ellerinde bulundurulmasını sağlamak olmuştur. Bu amacına 
ulaşma isteği ile hükümet, ordu ve kilise, sosyo-ekonomik ve kültürel alanda 
büyük reformlar gerçekleştirmiştir. Özellikle filo oluşturmak ana gayelerden 
birisi olmuştur. Dolayısıyla I. Petro, asillere gemi yapma emri vererek sonuç 
olarak büyük bir filoya sahip olmuştur. Ancak bu filoyu yönetmek için, var 
olan kadrolar yabancı ülke vatandaşlarından seçiliyordu. I. Petro’nun 
kararnamesi ile ve daha sonra I. Petro’nun ‘yavruları’ olarak adlandırılan 
nesilden yeni kadrolar hazırlanması konusu ele alınmıştır. Bu yeni kadrolar 
arasında Neplüyev de bulunmaktadır. Böylece Neplüyev I. Petro’nun isteğini 
gerçekleştirmek amacı ile Narva Navigatör Okulu’na atanmıştır (Golikov, 
1998: 515). 

Narva Navigatör Okulu’na gönderilmesiyle sistematik bir şekilde eğitimi 
başlasa da yukarıda da belirtildiği gibi Neplüyev’in ilk öğretmeninin annesi 
olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla eğitime olan aşkı, hayatında bir şey 
öğrenmeye duyduğu istek annesinin disiplinli eğitim terbiyesinden 
kaynaklanmaktadır. Neplüyev’in genç yaşlarından itibaren deftere bir şeyler 
yazma alışkanlığı annesinin vermiş olduğu terbiyeye dayanmaktadır. Bir 
günlük şeklinde ortaya çıkan Neplüyev’in defteri, onun karakterinin 
şekillenmesinde etkili olan yurtdışındaki eğitimine, çalışmalarına ve 
karşılaştığı olaylara kaynak teşkil etmektedir. Rus tarihçiler arasında mümtaz 
bir saygınlığa sahip olan Vasili Kluçevski (1841-1911), Neplüyev’in I. 
Petro’nun kadrosundaki en yetenekli kişi olduğunun altını çizmiş ve 
Avrupa’daki eğitim sürecini son derece akıllıca kullandığını belirtmiştir 
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(Klyuchevskiy, 1989: 218). 

Neplüyev, eğitim sürecinin başlamasını şu cümleyle ifade etmiştir: 
“Annemin cenazesinin ardından itaatkârlık ile okula gittim ve burada özenle 
işe koyuldum” (Neplüyev, 1892:3). 

Aynı yıl 1 Ekim’de gönderilen kararnameye göre, 300 kişilik öğrenci grubu 
Fransız bir Baro’ya ait olan St. Petersburg’daki bir okula transfer edilmiştir. 
Daha sonra 1716’da kraliyet Majestelerinin emriyle, o okuldan 20 kişinin 
seçilmesi emredilmiştir. Neplüyev ile birlikte seçilip gönderilen grup aceleyle 
I. Petro’nun huzurunda toplanmıştır. Çar Petro, seçilenleri incelemiş ve üç 
gruba ayırarak çeşitli okullara göndermiştir. Bu aşamada Neplüyev sadece 
genel süreç hakkında bilgi vermiştir: 

“Gemi mutfağını öğrenmek için Venedik’e 30 kişi, denizciliği öğrenmek için 
Fransa’ya 20 kişi ve yine Fransa’ya 4 kişi mimarlık alanında uzman olmaya 
gönderildi” (Neplüyev, 1892:389). 

Rus subayları Aralık 1716’da Amsterdam’a gönderilmişlerdir. İki ay sonra 
Neplüyev’in de için de bulunduğu grup Venedik’te bulunmaktadır ve bu grup 
ancak Mayıs ayında hizmete atanmışlardır. Daha sonra Korfu’da ki gemiye 
gönderilerek deniz kuvvetleri subayı olarak vazifelendirilmişlerdir. Bu 
subaylara aşağıdaki maaşlar ve yiyecekler sağlanmıştır: 

“Her birimize ayda 2 ruble 40 kuruş verildi. Denizciler botları, 2 pound 
kraker, 15 pound bezelye, 15 pound, 2 pound tuz, 25 bardak şarap, yarım 
bardak sirke ve 6 pound balık hazineden verildi.”(Raçinskiy, 1875: 83-110) 

Neplüyev, Korfu’ya ulaştıktan sonra ‘Centela’ adındaki gemiye 50 kürek ve 
21 silahla tayin edilmiştir. Bu gemide 15 matros, İtalyanlardan 64 asker, 18’i 
Slavlardan, iki kişi görevli subay, bir kâtip, bir doktor, bir kaptan, ikinci bir 
teğmen ve 6 farklı kişi bulunmaktaydı. Gemi mürettebatı toplamda 320 kişiden 
oluşuyordu. 19 Mayıs’ta, Komutan Sivers’in hizmetinde Kopenhag’a doğru 
yol almıştır (Neplüyev, 1892: 14-17). 

Neplüyev yolculukta harcadığı parayı, yollarda rastladığı şehirlerin, 
limanların ve kalelerin arasındaki mesafeleri ve tanımını askeri bir bakış 
açısıyla not defterinde açıklamıştır. Örneğin, İtalya'daki Livorno şehri 
hakkında şöyle demiştir: 

“Livorna, harika bir limanı olan bir şehir. Büyük bir kalesi ve 2000 kişilik 
askeri var... (Neplüyev, 1892:401).” 

Her rastladığı şehrin özelliklerini ustaca günlüğüne not eden Neplüyev 
yaklaşık beş yıl boyunca Venedik ve İspanya’da okuduğunu, İspanyol 
subayların hizmetini, çalışmasını ve yaşamını da ayrıntılı olarak anlatmaktan 
çekinmemiştir. Bu hususta onun şu ifadeleri dikkat çekicidir: 
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“Gardemarinler subay olmayıncaya kadar evlenmelerine izin verilmiyor.” 
(Neplüyev, 1892:408). 

Neplüyev İspanyol askerlerin üniforma, muamele ve sevkiyatı hakkında da 
bilgiler vermiştir. Buna ek olarak ayrıntılı bir şekilde ceza sistemini 
açıklamıştır: 

“Birincisinde daireyi terketmeme şartıyla tutukluyorlar. İkincisinde bir 
bölmeye koyup kapatıyorlar ve üçünüsünde ise kapatılan bölmeye ekmek ve 
sudan başka hiçbir şey götürülmüyor.” 

Neplüyev, deniz harp okulu öğrencilerinin (gardemarin) dışlanma 
prosedürüne iki kez tanık olmuştur. İlk dışlanma prosedürünün nedeni izni 
olmayan bir evlilikten dolayıdır. İkinci dava ise daha ciddi olmuştur. Çünkü 
deniz harp okulu öğrencisi kraliyet majestelerine muhalefet ve teğmenine 
itaatsizlik suçu ile 5 ay cezaevinde kalmaya mahkûm edilmiştir. Suçlu 
öğrenci, kendisine refakat eden nöbetçilerle birlikte Afrika’daki Ceuta olarak 
adlandırılan bir İspanyol kentine sürgüne gönderilmiştir. 

Bu hikâyede Neplüyev’in suçlunun üzerine yaptığı yorum dikkat 
çekmektedir: 

“Tabii ki: kurala karşı - krala karşı.” (Neplüyev, 1892:408).” 

Dolayısıyla Neplüyev yetkililerin emrine itaatsizliğini kraliyet otoritesine 
karşı işlenen bir suç eşitliği olarak değerlendirmiştir. Yani Neplüyev’e göre 
kaptan emrine karşı gelen kimse krala karşı gelmiş olarak yorumlanmaktadır. 
Bu durum Neplüyev’i, hükümdara en ufak itaatsizliği onaylamayan sadık bir 
monarşist olarak tarif ediyor (Neplüyev, 1892: 409). 

Okuldaki faaliyetlerden de bahseden Neplüyev, okul gününün mutlaka ayin 
ziyareti ile başladığını belirtmektedir. Daha sonra iki saat matematik dersi ve 
öğle yemeğinden sonra topçulukla ilgili eğitimler aldığından bahsetmektedir. 
Buna ek olarak Avrupa’nın benzer eğitim kurumlarında zorunlu olan eskrim 
ve dans dersleri de almıştır. Ayrıca Neplüyev’in günlüğünde, Rus deniz harp 
okulu öğrencilerinin diğer devletlerin hizmetine (özellikle Danimarka’ya) 
devredilmesi, Athos manastırına kaçması ve hatta bazı arkadaşlarının deli 
olması hakkında bazı bilgiler de bulunmaktadır (Neplüyev, 1892: 390-391- 
393-397-410). 

Venedik’te bir varış noktasında üç ay bekledikten sonra gezginler Korfu’daki 
filoya tayin edilmişlerdir. 1717-1718’de Venedik Cumhuriyeti’nin Osmanlı 
Devleti ile olan savaşına katılma fırsatı dahi bulmuşlardır. Birkaç kalenin 
kuşatılmasından sonra Neplüyev, Vicenza Capello’nun elinden bir sertifika 
almayı başarmıştır. Dahası, Vicenza Capello Neplüyev’u şöyle sıfatlamıştır: 

“Moskova asillerinden biri olan Bay İvan Neplüyev, geçtiğimiz kampanyada 
galerimdeydi ve her konuda yetenekli ve becerikliydi. Bunu, 10 Temmuz 
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1717’de Golf Eleus’taki Pagania limanında Türk filosu ile gemi 
savaşlarında gösterdiği cesaretinden dolayı belirtme lüzumu 
görüyorum.”(Neplüyev, 1892: 398-399) 

Korfu’daki bir buçuk yıllık görevinden sonra, Rus deniz harp okulu 
öğrencileri I. Petro’nun kararnamesiyle Venedik’e geri dönmüşlerdir. 
Böylece, yurtdışı iş gezileri neredeyse sona ermiştir. I. Petro Nisan 1719’da 
yeni bir kararname imzalamış ve bu öğrenciler bir başka tecrübe kazanmak 
için İspanya Kralının gemisine gönderilmiştir. V. P. Naumov, kararnamenin 
çıkmasıyla ilgili ‘gizli bir plan’ olduğunu öne sürmüş, I. Petro’nun kendi 
öğrencilerini eğitim amacıyla İspanya’ya göndererek kuzeni Narişkin’e de 
gizli talimat vermiştir. Bu talimat Rus-İspanyol ittifakının zeminini 
oluşturmayı hedeflemektedir, ancak o dönemdeki dış politika koşulları 
nedeniyle, Narişkin geri dönmek zorunda kaldı ve müzakereler ertelenmiştir. 
Kraliyet kararnamesini yerine getirmek amacıyla Rus denizciler, 5 Temmuz 
1719 tarihinde İspanya’nın Cadiz limanına büyük zorluklarla ulaşmayı 
başarmışlardır (Neplüyev, 1892: 465). 

Deniz Harp Okulu öğrencileri İspanya’nın Cadiz limanına vardıklarında 
Sicilya’da bulunan filoya değil, Kardinal Alberoni’nin planı ile kurulan 
Kraliyet Akademisi’ne tayin edilmişlerdir. 27 öğrencinin sadece 23’ü eğitime 
devam etme kararı almıştır. Çünkü öğrencilerin bir kısmı ya başka yerlerdeki 
hizmetlere kaçmış ya da hastalanıp memleketlerine dönmüşlerdir. Hatta bazı 
öğrenciler deli olduğu gerekçesiyle okuldan atılmıştır (Neplüyev, 1892: 390- 
391). Dolayısıyla öğrencilerin müfredatları matematik, topçuluk, eskrim ve 
dans gibi eğitimlerle devam etmiştir. Yalnız bu eğitim süreci, öğrencilerin 
İspanyolca’yı bilmemeleri sebebiyle çok fazla katkı sağlamamıştır. Neplüyev, 
Rus öğrencilerin böyle bir durumla karşılaştığını kendi not defterinde 
yazmıştır, matematik ve diğer derslerde İspanyolca eğitim yapılması 
nedeniyle boş vakit harcadıklarına söylemektedir (Neplüyev, 1892: 40-94). 
Rus öğrenciler daha önce Venedik’te aktif bir şekilde askerlikle meşgul 
oldukları için hızlı bir şekilde İtalyanca’yı öğrenmeyi başarmışlardır. Ancak 
İspanya’da Kraliyet Akademisi’nde (Real Académia Españóla) askerlik 
yapmayıp yalnızca masa başı eğitimle meşgul oldukları için Neplüyev 
kendilerine hiçbir yararı olmayan faaliyetlerde bulunduklarını ifade etmiştir. 
Rus öğrenciler F. M. Apraksin’e ve Hollanda Büyükelçisi Prens B. İ. 
Kurakin’e defalarca mektup yazmış ve gönderdikleri mektuplardan belli 
olacağı üzere, Cadiz’deki Kraliyet Akademisi’nden, Venedik’te edinilen 
pratik eğitimi unutma korkusuyla, gemide hizmete atanmayı istemişlerdir 
(Raçinskiy, 1875: 108). 

İspanyol filosuna öğrenci gönderememek, akademide geçen boş zaman ve 
nihayet, sürekli bir maaş artışı için isteklerde bulunulması nedeniyle 17 Kasım 
1719’da Admiral Yönetim Kurulu üyeleri bir araya geldi. Admiral Yönetim 
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Kurulu, İspanya’dan Hollanda’ya seyahat etmek için ve oradan Rusya’ya 
dönmek için öğrencilere ödeme yapma kararı aldı. Beş yıl iki ay sürecek olan 
eğitim maksadıyla çıkılan yolculuğun ardından, Rus öğrenciler St. 
Petersburg’a geri dönmüşlerdir. Neplüyev günlüğünde, tarihleri, şehirleri, 
şehirlerarasındaki mesafeleri ve konaklama için harcanan paraları detaylı bir 
şekilde belirtmiş olmasına karşılık vatanlarına geri dönmeleriyle ilgili hiçbir 
duygusunu paylaşmamıştır. 5 yıldan biraz fazla süren Avrupa’daki eğitim 
yolculuğu I. Petro önünde verilen sınav ile sona ermiştir (Sanin, 1998: 50). 

Neplüyev’in İstanbul’daki Elçilik Görevi (1721-1735) 

Neplüyev’in İstanbul’a büyükelçi olarak atanması sırasında genel siyasi 
durum bir bütün halinde gergindi. Özellikle Karadeniz’e ulaşmayı hedefleyip 
başaramayan I. Petro, yine de doğu sınırlarını genişletme fikrini bir kenarda 
bırakmamıştır. Petro, ülkesinin sadece kara kuvvetlerinden dolayı bölgede 
güç sayılmasından memnun olmayıp ve deniz kuvvetlerini de geliştirmeye 
çalışmıştır. Bu şekilde Hazar Denizi’nin batı ve güney kıyılarını Rusya’ya 
bağlamayı amaçlamıştır. Bu yönde tek rakip olarak Osmanlı Devleti ile 
doğrudan karşılaşmaktan kaçınan I. Petro dolaylı olarak İran ile ilişkileri 
güçlendirmeyi çalışmıştır. Bu planla Osmanlı Devleti’nin gücünü İran 
yönünden zayıflatmayı hedeflemiştir (Golikov, 1998: 420). Jeopolitik önemi 
yüksek olan bazı topraklar Osmanlı Devleti’nin tehdidi altındaydı ve bu 
nedenle Şah Hüseyin kritik bir dönemin eşiğinde bulunmaktaydı. 

1722 yılının yazında I. Petro, İran’a doğru, Hazar Denizi’nin batı ve güney 
kıyılarını Rusya’ya bağlama amacıyla yeni bir askeri kampanya başlattı. 
Kampanyanın nedeni ise ‘sözde’ dost Safevi Şahı’nın isyancı Afganlara karşı 
yardım talebinde bulunması ve Rus tüccarların taifesi tarafından 
öldürülmesiydi (Mustafazade, 2002: 17-25). Rusların esas amacı çökmeye 
yüz tutmuş olan Safevi mirasını Osmanlı Devleti’nden önce ele geçirmek 
olmuştur (Mustafazade, 2002: 28-29). Rus askerlerinin bu şekilde Güney 
Kafkasya’da ortaya çıkması Osmanlı Devleti’ni rahatsız etmiştir. Fakat yakın 
geçmişteki muharebeler nedeniyle Osmanlı İmparatorluğuyla açık savaşa 
girmekten çekinen Rus Çarlığı meşru yollar aramaya başlamıştır. Bu amaç 
doğrultusunda Osmanlı Devleti ile diplomatik ilişkiler güçlendirilmeye 
çalışırken en önemli rolü Neplüyev üstlenmiştir (Golikov, 1998: 420). 

16 Aralık 1720 tarihli İstanbul Antlaşması nedeniyle Rusya, bir kez daha 
İstanbul’da diplomatik bir temsilci edinme hakkına sahip olmuş İstanbul 
elçiliğine Neplüyev’i tayin etmiştir. Neplüyev’in tayin edilme nedeni de 
Avrupa tecrübesi ve İtalyanca bilgisindendir. Fakat Mariya V. Ameliçeva’nın 
bakış açısına göre, Neplüyev sadece İtalyan diline hâkim olduğundan değil, 
aynı zamanda askeri uzmanlığı, Avrupa tecrübesi ve Akdeniz’deki iktidar 
politikalarına da hâkim olduğundan İstanbul sefirliğine uygun görülmüştür 
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(Webb ve Webb, 2006: 64). İtalyanca bilgisi önemli bir faktörü oluşturmuştur. 
Ayrıca, 1723 tarihinde I. Petro’nun Neplüyev’e belirttiği gibi, Dışişleri 
Bakanlığı’nda Türkçe bilen uzman bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı 
Rus hükümeti İstanbul’a sadece Rusça ve İtalyanca dillerinde mektuplar 
gönderebiliyordu (Ünal, 2014: 32). Ünal, İtalyanca bilen ancak tecrübesi 
olmayan bir diplomatın İstanbul’a elçi olarak tayin edilmesinin Osmanlı ve 
Rusya arasında mevcut barış ortamının verdiği güvenden kaynaklandığını 
belirtmiştir (Neplüyev, 1892: 116). Fakat Neplüyev’in hatıralarında da 
görülebileceği üzere, Osmanlı ve Rusya arasında barış ortamı olsa bile iki 
devletin birbirine duydukları saygı hala kusurluydu. 

Aslında, Neplüyev tayin edildikten sonra Çarlığı derhal bırakmaya istekli 
değildir çünkü not defterinde gururla kaydettiği üzere, I. Petro’nun kendisini 
Rusya’da tutmak istediğini belirtmiştir. Buna rağmen İstanbul’a elçi olarak o 
seçilen kişi olmuştur (Arhiv Vneşney Politiki Possiyskoy İmperii, F.89. 8-9). 

Neplüyev 8 Eylül 1721 tarihinde İstanbul’a ulaşmıştır (Vitevskiy,1889:50). 
Neplüyev, III. Ahmet’e güven mektubunu verip huzuruna çıkmadan önce 
Veziriazam İbrahim Paşa tarafından kabul edilerek I. Petro tarafından tayin 
edilen elçi olduğunu resmi bir şekilde bildirmiştir (Arhiv Vneşney Politiki 
Rossiyskoy İmperii, 254). Neplüyev bu mektubunda iki devlet arasında barış 
ve müsavat olduğunu, karşılıklı çıkarların üstün tutulacağını, Devlet-i 
Aliyye’nin bu dostluk ve ittihadın hürmetine Rus Çarı hakkında iyi niyetler 
besleyeceklerini umduğunu belirterek padişahın huzurunda giymek üzere 
samur bir kürk ve donanmış bir at talebinde bulunmuştur. Bu iki devlet 
beyninde musâlaha ve musâfât tebîden akd ve temhîd olunup tarafeynin 
kavâid ile bilâ-halel hüveydâ merrî ve muhterem tutulmağa canibeynden 
azimet olunmuşdur. Devlet-i aliyye dahi bu dostluk ve ittihâdın hürmetine 
hayr-hahları olan çar efendimin hakkında ikram ve iğrâzı diriğ etmeyip 
beyne’l-akrân muazzez ve mükerrem buyuracaklarında her vechiyle melhuz 
ve memuldür (BOA, AE_SAMD_III, 102, 10057, 1). Neplüyev’in 
mektubunun tercümesinde iki devlet arasında barış Neplüyev’in temel görevi, 
toplumun çeşitli kesimlerinde temasların ve tanışıklıkların kurulması, bir 
‘arkadaş’ bilgilendirme çemberi oluşturulması, tayin edildiği Osmanlı 
Devleti’nin tüm yaşam alanlarının gözlemlenmesi ve çalışılmasıdır şeklinde 
olmuştur. Bununla birlikte Neplüyev, bedeli ne olursa olsun iki devlet 
arasında barışı temin etmekle yükümlüydü. Fakat yine de iki devlet arasındaki 
saygı eksikliği Avusturya elçisine kıyasla Rus elçisine verilen nafakanın 
azlığından anlaşılmaktadır. Rus elçisinin bu meseleyi ciddiye almasından 
dolayı, 27 Aralık 1721 tarihli bir raporda Avusturya elçisi ile aynı derecede 
nafaka verilme talebinde bulunulmuş ve bu meselenin diğer işler kadar önemli 
olduğu bildirilmiştir. Veziriazam İbrahim Paşa nafakanın yükseltilmesini 
teklif etmiş ancak yine de Rus elçisini Avusturya elçisiyle eşit sayılmasından 
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kaçınılmıştır. Rus Çarlığı bu meseleyi onur meselesi olarak algıladığı için 
Neplüyev bu öneriyi kabul etmemiştir (Arhiv Knyaza Voronsova, 1878: 86). 

Rus elçisinin görevleri yalnızca diplomatik işlerle sınırlı olmamıştır. Çarlık 
Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki mevcut barışı korumak dışında bir Rus 
elçisi, Osmanlı Devleti’nin sosyal, kültürel ve siyasi koşullarını 
gözlemlemekle de yükümlüdür. Bunlara ek olarak görevleri içinde toplumun 
çeşitli katmanlarında temaslar ve tanışıklıklar kurmak, istihbarat için bilgi 
toplamak da vardı. Bu sebeple Neplüyev Rus Çarlığı’nın hedefleri 
doğrultusunda İstanbul’da mühim bir rol üstleniyordu. Öğrencilerin Rusça, 
İtalyanca, Latince ve Türkçe dillerini öğrenmesi için bir tercüman okulunun 
kurulmasına Neplüyev öncülük etmiş ve yine onun önerisiyle eğitim için 10- 
12 yaşlarında öğrenciler bu okula alınmaya başlanmıştır. Dolayısıyla 
Neplüyev bir bütün olarak Rus diplomatik okulunun oluşumuna da katkıda 
bulunmuştur (Ünal, 2014: 43). 

I. Petro’nun Kafkasya propagandasını başlatmasıyla Çarlık Rusya ile Osman 
Devleti arasındaki ilişkiler gerilmeye başlamıştır. Ruslar yaklaşık 100 bin 
kişilik bir orduyla harekâtı yürütmeyi planlamıştır (Arhiv vneşnei politiki 
Rossiiskoi imperii. F.89. 122). Bu durum İstanbul’da henüz çok uzun bir süre 
geçirmeyen Neplüyev’in de işini zorlaştırmıştır. I. Petro’nun harekatındaki 
temel argüman İran sınırındaki Şamahi denilen yerde Rus tüccarların Hacı 
Davud ve destekçileri tarafından öldürülüp yaklaşık 1 milyon ruble 
değerindeki malın çalınması olmuştur. Bu kayıp daha sonra 4 milyon ruble 
olarak belirtilmiştir (Arhiv vneşnei politiki Rossiiskoi imperii. F.89. 132- 
133). Bu sırada Hacı Davud Bey, Kafkasya’nın yerli halk taifesinin lideridir. 
Ruslar, kendi tüccarlarının mallarına zarar veren bu isyancılara ve Hacı Davud 
Bey’e haddini bildirmek amacıyla gizli bir şekilde ordusunu bu bölge üzerine 
sevk etmiştir. Ancak Neplüyev, Osmanlıların sınırlarında bu denli büyük bir 
ordunun varlığından rahatsızlık duyacağını, bu nedenle harekât hakkında 
İstanbul’a bilgi verilmesini teklif etmektedir (Butkov, 1869: 10). Bu teklife 
olumlu yaklaşan Çarlık Rusya, Neplüyev’den kendilerine uygulanan hakaret 
konusunda Osmanlı Devleti’nin bilgilendirilmesini istemiştir. Bununla 
birlikte Dışişleri Komitesi’nden Neplüyev’e gönderilen bir başka bildiride 
Rus askerlerinin İran’a sevkiyatı ile ilgili Osmanlılar tarafından oluşabilecek 
muhtemel tepkinin test edilmesi istenmiştir. 

Neplüyev, harekâtın yalnızca kendilerine ait olan yerleri geri almayı 
hedeflediğini öne sürerek Osmanlı Devletini sakinleştirmek için büyük çaba 
sarf etmiştir. Dışişleri’nin talimatıyla Şirvan isyanının komutanı Hacı 
Davud’un Osmanlı himâyesine girmesine mani olmaya çalışmıştır 
(Rossiyskiy Gosudarstvennyy Arkhiv Drevnikh Aktov, F9, 498). Davud 
Bey’in meselesi de istisnai bir durum olmamıştır. Böylece 21 Nisan 1722 
tarihinde Neplüyev, veziri ziyaret ederek Şirvan isyancılarının Rus tüccarları 
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dövdüğünü ve mallarını yağmaladıklarını, Rus Çarı’nın zararın tazmin 
edilmesini istediğini bildirmiştir. Vezir, isyancıların Osmanlı Devleti’nin 
himayesi altına girmeyi teklif etseler de bunun kabul edilmeyeceğini 
Neplüyev’e bildirmiştir. Veziri ikna ederken Dışişleri’nin önerisiyle 
Neplüyev’e Fransa’nın İstanbul elçisi Marquis de Bonnac’ın (Markiz de 
Bonak) yardımlarını aktif bir şekilde kullanması önerilmiştir. Üstelik 
Fransa’dan Marquis de Bonnac’a Türkiye’de Rusya’nın çıkarları 
doğrultusunda hareket etme emri verilmiştir. İstanbul’daki İngiliz elçisi 
Abraham Stenyan Osmanlı-Rus gerginliğini tırmandırmak için iki ülke 
aleyhine çalışmalarda bulunmuştur (Ünal, 2014: 44). 

Osmanlı İmparatorluğu Kafkasya’daki hadiselere müdahale etmek ve özellikle 
Safevi Devleti’nin işlerine karışmak konusunda isteksiz bir görüntü ortaya 
koymuştur. Bu bağlamda Sadrazam Damat İbrahim Paşa, başlangıçta 
Şirvanlıların himaye tekliflerinin Osmanlıların Safevilerle ve Ruslarla ikili 
ilişkilerini bozabileceğini ve halkın savaş sebebiyle telaşa kapılabileceğini 
belirtmiştir (Kulbilge, 2010: 52). Ayrıca savaş hazırlığında olduğu öğrenilen 
Rus Çarı’nın fikrini değiştirmek için name-i hümayun dahi gönderilmiştir 
(BOA, C.DH., 165-8215, 1). 

8 Ocak 1723 tarihli bir name-i hümayunda bu himaye teklifi kabul edilirken 
söz konusu çekinceler zikredilmemiş, yalnızca şu ifadelere yer verilmiştir: 

“Rumeli canibinde vakı’ bilâd-ı memâlik-i fesîhamız etrafında olan milel-i 
Nasârâ ile husumet-i diniyye müsted’ası üzre gazâ vü cihâd ile iştigalden 
hâlî olunmadığından nâşî nez’ u tahlisi vakt-i mukadderine mevkuf olan” 
şeklinde bir izahat yapılmıştır (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Yayınları, 1992, 62). 

Ancak Rusya, bu sözlere kulak asmayarak başlattığı askeri harekâtla 
Osmanlı’yı hem İran’a hem de Kafkasya’ya sokmaya mecbur bırakmıştır. 
Böylece Osmanlı Devleti, Rusların bölgeye düzenledikleri askeri harekâta son 
vermedikleri takdirde savaş ilan etmeye hazır olduğunu bildirmiştir. Üstelik 
egemenlik mücadelesi Kafkasya’ya taşınmaya başladığında Safevi Devleti de 
bu oyuna dâhil olmuştur. Dolayısıyla Osmanlılar hem Rusya hem de İran ile 
mücadeleye girmek zorunda kalmıştır (Shaw, 1976: 233). 

13 Ekim tarihli gizli bir raporda Neplüyev, sınır güvenliğini sağlamayı teklif 
ederken barış görüşmelerine devam edilmesi gerektiğine dikkat çekmiş, fakat 
Ekim ayının sonunda Osmanlı Devleti’nin savaşa büyük hazırlıklarla 
başladığını bildirmiştir. Kendisini böyle durumlarda güven altında 
hissetmeyen Rus elçisi, elindeki belgeleri şifreleyerek bazı eşyaları yakmıştır. 
Ancak Neplüyev, Osmanlı hükümdarının I. Petro’ya Şirvan’ı himayesi altına 
aldıktan sonra Kafkasya’daki sorunları müzakere ederek ortadan kaldırmak 
için elçi gönderdiğini öğrenince kendisini biraz olsun rahatlamıştır. Bunun 
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üzerine zaman kazandığını düşünen Neplüyev, Osmanlı elçisi Rusya’dan geri 
dönünceye kadar Dışişleri Bakanlığı’nı askeri operasyonlara başlamama 
konusunda ikna etmiştir. Aynı zamanda Sultan’ın hükümetindeki vezirlere 
hediyeler vermiş ve Sadrazam’ın huzuruna çıkarak iktidar elitlerini biraz 
olsun yatıştırmayı başarmıştır. Hâlbuki Osmanlı tarafından bahar aylarında 
askeri hazırlıkların yeniden başlatılması tehdidi sürmektedir. Neplüyev’e göre 
Osmanlı Devleti, ‘ne savaş ne de barış’ statüsünü korumayı tercih etmiştir. 
Böylece Rus elçisi Osmanlıların Rusya ile savaş yapma konusunda isteksiz 
olduğu izlenimine kapılarak, ancak müzakerelere başlamak için de aceleci 
davranmadıklarını öğrenmiştir. 1722 yılı sonuna kadar I. Petro’nun 
Derbend’den geri çekildiği haberi İstanbul’u sakinleştirmiş ve eninde sonunda 
taraflar müzakere masasına oturmuştur. 

Müzakerelerin başlangıcında Osmanlı delegeleri, Rusya’nın İran kampanyası 
sırasında fethedilen Derbend, Bakü ve Dağıstan topraklarını terk etmelerini 
istemiştir. Neplüyev’e göre anlaşmanın vazgeçilmez koşulu Osmanlı 
Devleti’nin Hazar Denizi’ne yaklaştırılmamasıdır. Bunun bir sonucu olarak 
taraflar arasında masa üzerinde meseleye çözüm getirilmeye çalışılmıştır. 
Rusya, Osmanlı Devleti’nin himayesinde olan Şirvan bölgesi ve isyancılarına 
karşı seferberliğin durdurulması karşılığında Hacı Davud’a yardımı ve 
İran’daki Rus garnizonlarının bulunduğu şehirlere baskın yapılmasını 
engellemek istemiştir. Buna ek olarak Neplüyev, Güney Kafkasya ve Safevi 
Devleti üzerindeki hak iddialarının karşılıklı olarak askıya alınmasını önermiş 
ve bu şartı yerine getirmeden müzakerelere devam etmeyeceklerini 
belirtmiştir. Bu dönem Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkilerin 
son derece gerildiği bir zamana tekabül etmekle birlikte Osmanlıların sabrını 
da tüketmektedir. Bu sebeple Neplüyev’in elçilik vazifesinden 
uzaklaştırılması istenmiş fakat daha sonra bu talepten vazgeçilmiştir. Çünkü 
Neplüyev’in iki devlet arasındaki görüşmelerde üstlendiği rol son derece 
önemlidir (Arhiv Vneşnei politiki Rossiiskoi imperii, F89. 203-204). 

Delegeler arasındaki son görüşmelerde her iki taraf da katı bir şekilde kendi 
isteklerini savunmuşlardır. Ancak iki tarafı temsil eden arabulucular 
sözleşmenin imzalanmasını geciktirmenin bir anlamı olmadığını 
anlamışlardır. Saatler süren tartışmalar sonunda bir sonraki adım Çarlık 
Rusya’nın talimatlarıyla Neplüyev tarafından atılmıştır. İki ülke arasındaki 
gerilimler, Fransa’nın arabuluculuğuyla 24 Haziran 1724’te son bularak, 
Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. 
Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı arasında ahdedilen bu anlaşmadan 
memnun olmayan bazı kesimler vardır. Bunların başında Safevi Devleti 
geliyordu ve bu memnuniyetsizlik 1725 yılından itibaren Osmanlı Devleti ile 
İran arasındaki gerilimi yeniden tırmandırmış ve olaylar, sonunda karşılıklı 
çatışmaya dönüşmüştür. Osmanlı ordusunun İran cephesinde uğradığı 
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kayıplar nedeniyle 1730 yılında Patrona Halil adıyla bilinen meşhur isyan 
patlak vermiştir. (Neplüyev, 1892: 122). Bu antlaşmaya göre Gence, Karabağ, 
Ahıska, İrevan ve Tebriz Osmanlı Devleti’ne bırakılırken Dağıstan, Bakü ve 
Derbend Rusya’nın hâkimiyetine geçmiştir. Bu sayede Neplüyev, İran 
kampanyası sırasında ikinci bir cephenin açılmasını önlemiştir. Neplüyev, 
Osmanlıların Hazar kıyılarına yaklaşmasını önleyememiş ve Hacı Davud Bey 
Osmanlı himayesine altına girerek Hazar Denizi’ne kadar sınırlarıyla Osmanlı 
İmparatorluğuna dâhil olmuştur (Ünal, 2014: 64-64). 

I. Petro’nun 8 Şubat 1725’te yaşamını yitirmesiyle Çarlık Rusya’da bazı 
gelişmeler meydana gelmiştir. I. Petro hayattayken, Katerina saray 
muhafızlarının ve bazı askerlerin desteğiyle taç giyerek çariçe ilan edilmişti. 
İktidara geçişinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi ve başarılı bir idari 
anlayış benimsemesi sebebiyle Katerina, kısa bir süre içerisinde Çarlık 
Rusya’nın dünya sahnesindeki itibarını güçlendirmeyi başarmıştır (Arhiv 
Vneşney Politiki Rossiyskoy İmperii, F.9. s.21-22). Bu sırada Petro 
döneminde imzalanan İstanbul Antlaşması’nın şartları da yürürlükte kalmaya 
devam etmiştir. Bu hususta Çariçe’nin başvekili Kotina Gavril Golofkin 
tarafından yazılan bir mektup İstanbul’a ulaşmış, Osmanlı devleti ile var olan 
dostluk ve barış anlaşmasının devam edeceği, Acem devletiyle olan 
ilişkilerinin bu dostluk ve barış anlaşmasını bozacak şekilde olmayacağı 
bildirilmiştir. Bu mektuba cevaben kapı kethüdası aracılığıyla Moskova 
çariçesine cevap yazılmış, Petro zamanında imzalanan barış ve dostluk 
anlaşmasının daha sağlam temellerle devam edeceği bildirilmiştir (BOA, MD 
133, hkm. 139-140). 

Elçi olarak görevlendirildiği tarihten itibaren Neplüyev, iki devlet arasındaki 
barışı korumak ve imzalanan anlaşmanın maddelerini yürürlüğe koymak için 
çaba göstermiştir. Ancak Osmanlı Devleti’nin Çarlık Rusya hakkında kötü 
zanlar edinmeye başladığını da hissetmiştir. Son on yıl boyunca karşılaşılan 
meseleleri diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya çalışan Neplüyev artık 
bu yöntemi değiştirmeye başlamıştır. 1730’ların başından itibaren Çarlık 
Rusya Osmanlı Devleti’ne yönelik diplomasisi böylece yönünü değiştirmeye 
başlamıştır. Bu değişimdeki bir faktör de Osmanlıların top döktürerek 
mühimmat hazırlığı yapması, dolayısıyla elçilerin Osmanlıların savaş 
hazırlığında olduğu izlenimine kapılmaları olmuştur. Sadrazam, bu husustaki 
sözlerin aslının olup olmadığıyla ilgili Sultan’a bir telhis sunmuş, Sultan da 
Avusturya elçisinin top döktürülerek cephane mühimmatına yollandığı için 
korkuya kapıldığı ve bu sebeple soru sorduğunu belirtmiştir (BOA, 
AE.SAMD.III, 00223, 21479, 1). 

1731’de Tebriz Muhafızı Vezir Ali Paşa, dört yıldan bu yana Osmanlı 
Devleti’ne bağlı olan Tebriz yakınlarındaki Halhala adlı mahalleye Rusların 
asker gönderdiğini bildirince Osmanlılar Neplüyev’den konu ile ilgili bir 
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malumat talep etmiştir. Bunun üzerine Neplüyev Reşt’te bulunan generale bir 
mektup göndermiştir. 

Neplüyev, yıllarca edindiği bu tecrübeyi görev başındaki yeni hükümete 
aktarmaya çalışmıştır. Agresif öneriler içeren bu tavsiyeler Çarlık Rusya’nın 
en kısa zamanda Osmanlı Devletine karşı savaş başlatması gerektiğini iddia 
ediyordu. 

“Hala zaman varken intikam almak gerekiyor. ‘Ölmek üzere’ olan Osmanlı 
İmparatorluğu’na saldırmak için sunulan fırsatı ve zamanı 
kaçırmamalıyız.”(Koçubinski, 1889: 58) 

Böylesi bir halet-i ruhiye içerisinde bulunan Neplüyev, Sultan’ın sarayında 
‘yüksek ses tonu’ yerine ‘ılımlı’ bir yaklaşımla karşılaşınca şaşkınlığını 
gizleyememiş ve 31 Temmuz 1733’te şunları yazmıştır: 

“Vezir’den iltifattan başka bir söz işitmiyorum...” (Koçubinski, 1889: 58) 

Bu duruma rağmen Neplüyev, Osmanlı Devletinin bu iltifatlarını bir aldatma 
olarak kabul etmiş ve Rus hükümetini ısrarla Osmanlıların kurnazlığına 
inanmamaya davet etmiştir. Dolayısıyla Neplüyev, savaşın mutlak destekçisi 
olmaya devam etmiş ve Osmanlı Devleti’nin İran meseleleriyle uğraşırken bu 
sürenin Rusya lehine kullanılmasını şiddetle tavsiye etmiştir. Osmanlıların 
İran’a yönelik müdahalesi ve Kırım Tatarlarının süregelen akınlarını ileri 
süren Çarlık Rusya hükümetinin Osmanlı Devleti’ne karşı askeri harekâta 
kalkışması için gerekli resmi kararı 16 Haziran 1735’teki Bakanlar 
Kurulu’nun toplantısında emperyaller tarafından onaylanıp imzalanmıştır. 
Sonuç itibariyle Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında yeniden savaş 
başlamıştır. Neplüyev, savaş başlamadan hemen önce, ciddi bir hastalık 
bahanesiyle Rusya’ya geri çağrılmış ve tam 14 yıl görev yaptıktan sonra 1735 
yılının Eylül ayında İstanbul’u terk etmiştir. 

Sonuç 

Bu makalede literatürdeki bilgi birikimi ve arşivlerdeki malzemeler 
kullanılarak Rus diplomat Neplüyev’in hayatı ve kariyeri çeşitli yönleriyle ele 
alınmıştır. Şimdiye kadar tarih yazımında onun hakkında kayda değer olgusal 
ve kaynak materyal biriktiğini görmekle birlikte çalışmada eksik yönleri 
kısmen gidermeye çalışılarak bu alanda literatüre katkı sağlamak 
amaçlanmıştır. Neplüyev’in soylu ve müreffeh bir aileden gelmesi onun Çarlık 
Rusya’sında yüksek bir tahsil görmesine imkân vermiş, o da bu fırsatı iyi 
değerlendirerek kendi döneminde önemli vazifeler üstlenmiştir. Neplüyev’in 
Osmanlı Devleti’ne elçi olarak atandığı 1721 yılından 1735 yılına dek 
geçirdiği dönem ikiye ayırabilir. İlki Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya 
arasında daha ılımlı ve dostane bir diplomatlık faaliyetine işaret eden 1721-
1730 arası dönem, ikincisi ise onun Osmanlı Devleti’ne olan bakış 
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açısını değiştiren ve onu küçümseyerek zayıf gören, dolayısıyla topraklarına 
göz dikerek savaş koşullarını gözleyen düşüncenin hâkim olduğu 1730-1735 
yılları arasındaki dönemdir. Bu şekilde 1730’lara kadar Neplüyev’in iki devlet 
arasında barışçıl bir politika takip ettiğini, ancak 1730'lardan sonra agresif ve 
öz güvenli bir diplomatlık faaliyeti yürüttüğü anlaşılmaktadır. Neplüyev’in 
Osmanlı Devleti’ne olan bakış açısını değiştiren en önemli hadise 1730 yılında 
patlak veren Patrona Halil İsyanı ve akabinde ortaya çıkan siyasal krizlerin 
devleti bir buhranın içerisine sürüklemiş olmasıdır. 
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The Socio-Political and Religious Reformation in The 
Mughal Empire During the Reign of Akbar 

Rahatullah Memon* 

Abstract 

It is quite difficult to understand the personality of Akbar. Thanks to his 
military techniques and genius mind that brought him success. Unlike his 
predecessor, Akbar was able to enjoy the fruits of his Empire. Although he 
got a lot of criticism from scholars on the idea of Din-i Ilhai, however he was 
able to create unity between Hindus and Muslims. Akbar created the Empire 
from chaos and tensions and reached the peak of its expansion. This paper is 
going to focus on four main parts: (1) historical background, which deals with 
general overview of Mughals in Indian Sub-continent. It will give information 
about their origins and as well as how they started from central Asia and end 
up in India. (2) Akbar as Emperor: this part consists of the Akbar’s early life 
and his characteristic. It will also inform that in what conditions Akbar came 
to the Throne and how his characteristics helped him to become successful 
ruler. (3) socio-political reformation: this section encompasses Akbar’s 
military reforms and territorial expansion. Besides that, this part gives 
information about not only economic and infrastructural reforms but also 
mentions Akbar’s foreign relations. (4) Religious reforms: this section focuses 
on two things that Akbar was mostly concern with and he was mostly known 
for. First one was Sufism, which includes Chishti and Naqshbandi order and 
Akbar’s behaviour towards them. Secondly, it is Din-i Ilahi and its 
consequences. 

Keywords: Akbar, Din-i Ilahi, Indian Sub-continent, Miltary, Mughal, 
Ottoman and Safavids, Religion 

 
 

Introduction 

When we talk about Islam in India, the first name come to our mind is 
Muhammed bin Qasim. The general of Umayyad caliphate, not much younger 
in age, set off on the Journey to conquer the Sind in 8th century. Eventually, 
he courageously conquered the Sind and reached until Multan. Thanks to him, 
that he opened the doors for Muslims in Multan (today Punjab province), Sind. 
That is why Multan is called Vatan-i Shuyukh (the territory of Scholars). Also 
thanks to him, that Sind called as Babu’ul-Islam (the door of Islam). However, 
all credits do not go to Muhammed bin Qasim itself. There were 
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also scholars and Arab traders and Sufis came to India before Muhammed bin 
Qasim. They spread Islam, opened mosques, and paved a way for Umayyad 
and later Ghaznavids to come to India easily. The second name that come to 
our mind is Mahmud Ghaznavi. The Turkic origin Mahmud Ghaznavi came 
to India with a large amount of Army. After Ghaznavid, India was the sense 
of attraction for Muslims, mostly Afghans and Turks. Muslims started to enter 
in India in folks. Thanks the Ghaznavid who opened the door for Afghans and 
eventually creation of Delhi Sultanate. 

India as a sub-continent was always attractive point for the emperors From 
Alexander the great to the Turkish originated emperors and from roman 
emperors to new world powers like Portuguese and British. It can be said that 
on the one hand, India was fragile to exterior powers but on the other hand, it 
was not easy to be ruled and governed. India made up of so complex ruling 
systems that quite difficult to imagine and understand. For example In the case 
of Mughals it was easy for them to get northern India as there was no central 
powers and stability, however it took them long time to control large amount 
of territory. 

Historical Background 

Mughals history starts from right back to the time of Timur in central Asia. 
Timur was known for his military tactics and intelligent mind. He raised from 
a little tribe to a one of the biggest emperor that history has ever witnessed. 
He created a large empire that covered a large amount of territory. It is worth 
to mention that he was following the footsteps of Genghis Khan. He was 
inspired from Genghis Khan and wanted to create an empire from the same 
territory that Genghis created. Right after gaining power from little tribe to a 
bigger state he married to a Chagatai princess in order to get enough attention 
and power. Genghis khan’s son Chagatai Khan created Chagatai Empire. At 
the time of Timur, Chagatai khanate was decentralized, unstable and nearly 
on the verge of fall. However, Timur took over the empire under the name of 
Timurid Empire. Actually, Timur originally belong to Turkish tribe but after 
marrying a Mongolian girl, he created the empire, which can be considered as 
semi-Mongolian empire. His army followed the same techniques as Genghis 
Khan’s army. He got all central Asia and Indian sub-continent and 
unfortunately did not live long to get China. It can be said that if he had lived 
a little bit long he would have taken china too. Unlike Timur, his son and 
grandsons were not successful enough to take-over such kind of vast empire 
(Aka, 2012). 

When it comes to the time of Babur itself, Timurid Empire was completely 
fragile to the attacks of Uzbeks. It did not take much long to Uzbeks to take 
control of central Asia. However they did not survive much and later it was 
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taken by Safavids. The main reason behind the collapse of Timurid Empire 
was rivalry and fight between the Timur descendants. Eventually after the 
attacks of Uzbeks, Babur and his army fled to Kabul, Afghanistan. From there 
the new phase started in Babur life. Zahir-ud-din Muhammed Babur was born 
in 14 February 1483. He was not more than eleven when he started to take 
role in politics actively and took throne of Fraghana a small principality in 
Iran. He, like his great great grandfather Timur, was greatest and military 
genius. However due to many tensions going on in Turkistan, central Asia, it 
was quite difficult for him to take control of Samarkand, the territory of his 
grandfathers. On the one side, there were Uzbeks and on the other side, there 
was Shah Ismail from Iran who wanted the control of Central Asia and got rid 
of Uzbeks (Konukçu, 1991). Surviving in such harsh time is quite big asset in 
itself. At that time Babur’s main goal was to take back grandfather’s territory 
and because of that he was participating in battles one by another. It is 
importance to notice that Babur lived in the age of great leaders like Suleiman 
the magnificent, Charles V, Francis I and Henry VIII etc. That something also 
make him great emperor by learning so much from surroundings. After such 
a long tiring-wars, in 1518 Babur came to Kabul and he moved his attention 
toward Indian sub-continent. Although it is quite difficult to tell, how many 
times Babur attacked India and however historians pretty sure that he started 
to attack India while he was in Kabul and making an ordered state. The 
situation at that time in India was in favour to Babur as there was no unity and 
stability. There was a need of someone who can create a unity and stabilize 
the situation. There were small Rajas and Sultans covering their own area. The 
Delhi Sultanate lost its power under Lodis and people were fed up from the 
rule because of not having central rule and instability. For instance, there was 
Nasrat khan in Bengal, Mahana Sanga in Chittoor, Bahmini ruler in Deccan 
etc. from here it can be understood that there was not any kind of defensive 
alliance against foreign attacks. That is why it was easy for Babur to attack 
India. It is said that first attack was made in 1505 and it was followed by the 
attacks in 1519 and 1520. The main attack was in 1526 in Panipat. It was near 
Delhi against Sultan Ibrahim Lodi. Positive point for Mughals was that Lodis 
did not adopt firearms yet. Eventually Babur was able to defeat Lodi’s army 
and took the control of Agra as capital city. Babur did not stop there he 
continued his expansion and attacked Rajput and Rajasthan. By doing that, he 
put the basis of Mughal Empire in north India. Babur died in 1530 and left 
behind fragile rule to his son Humayun (Kumar, 2004, p. 11-14). 

Humayun was not more than twenty-two when he came to the throne. Unlike 
his father, he was not enough experienced about administration and rule and 
that is why he was not successful. Right after the death of Babur himself, the 
rivalry started between Humayun and his brothers Kamran, Askari and 
Hindal. Humayun was not only facing danger from his brothers but also from 
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Afghans dwelling in India more than 75 years. The death of Babur was like 
chance to breathe once again for Delhi Sultanate. Afghans were making 
coalition with sultans of India to tackle down the Humayun. He, although, 
resisted enough against the first ways of Afghan’s attacks. However, he was 
not able to compete the unchallenged warrior Sher Shah Sur. In 1540s, Sher 
Shah took control of Agra just in little time. Humayun begged refuge from his 
brother Kamran in Kabul but did not accept. Eventually Humayun reached to 
the Safavid court and got the support from Shah Tahmashp against his brother 
to gain control of Kabul. Around that time, Agra’s control was under Sur 
Dynasty. After the death of Sher Shah Sur, the rule goes to his son Islam Shah. 
However, unlike his father, he was not competent enough to rule and situation 
was deteriorating day by day under the rule of Islam Shah Sur. On other side, 
after remaining in exile, Humayun was fully energetic to take control back 
from Sikandar Shah Sur. Humayun entered the northern India once again and 
restored Babur’s rule in 1555. Due to fatal accident, Humayun died and Akbar 
came to the rule (Konukçu, 1998; Kumar, 2004, p. 14-17). 

The first two emperors played most important role in creating Mughal Empire 
in India. Both Babur and Humayun survived one of the harsh time in Mughal 
history. They both created an example for the coming generations in Mughal 
Empire. 

Akbar As Emperor 

Early Life 

Abu’l-fath Jalal-un-din Muhammed Akbar was born in Umerkot on 14 
October 1542. It was a time when Akbar’s father Humayun was in exile as he 
lost in the battle against Sher Shah Suri. Akbar lived away from his father. It 
can be considered as one of the bad time in Mughal history. Akbar was 
fourteen when he came to the throne in 1556. However, we can say that Akbar 
was only symbolic representative of royal power on throne in his early phase 
of life. Actually it was Bairam Khan who ruled the throne. Bairam khan was 
a commander of Humayun. After the death of Humayun, Akbar was a younger 
son of his. He was the only worth ruler to sit on the throne. When Humayun 
died, his commanders concealed the news of his death. The reason behind that 
was not to create tensions once again. As we have mentioned that after the 
death of Babur, many Afghan leader wanted to benefit from the situation and 
get control of the territory. It took Humayun a long time to get back his 
father’s territories. He died right after fighting with Afghan sultans and Indian 
Rajas. Therefore, the idea of concealing the news of death was in the favour 
of Empire. Bairam Khan was one who was an advisor and ordering on the 
behalf of the Small king Akber. Akbar was raised and nurtured under the 
hands of Bairam Khan. In later period, when Akbar was fully grown and took 
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the command of empire into his hand, he released Bairam Khan from all his 
duties due to political reasons. Akbar wanted him to go to Holy land to 
perform pilgrimage. However, on his way to Mecca, Afghans killed him. 
There were three phases in the lifetime of Akbar’s leadership; the regency, 
which continued until 1560. Then there was harem governance, which ended 
in 1562. The final period was when Akbar was fully grown as the Emperor 
and started ruling his throne himself. After the death of Humayun, Akbar 
continued his mission of expansion. Akbar already took what was lost one by 
one. Akbar did not stop there and he continued his expansion and reached the 
peak where he almost conquered all Indian sub-continent (Konukçu 1994; 
Kumar, 2004, p. 17; Spear, 1970, p. 15-26; Şahin, 2019). 

Characteristics 

Akbar was provided good scholars, tutors and mentors to give him lesson. 
Although he was intelligent but did not payed much attention to his studies. 
The main reason behind that he started to participate in wars and battles when 
he was little and secondly he was much more interested in martial art like 
sword usage, religious talks and administration. Unlike other Mughal empires, 
Akbar was much more successful and confident in battles thanks to his 
military training. He was famous for his sword-using techniques. He was not 
only good in combat ideas but also famous for his leadership and 
administration. Thanks to his charismatic qualities brought him success and 
made him most powerful and unchallenged emperor of his time. Akbar 
emperor was first and last emperor in whole Mughals to be ruler of such a 
wide territory in empire. That is because he was not only successful in 
battlefields and but also successful in gaining people heart. That was also one 
of the reason that some of the rajas surrender themselves to Akbar. Even one 
of the Hindu Raja Bhar Mal gave him his daughter to marry. That was not 
something ordinary in the history of Indian Muslims. We can say that Akbar 
followed different technique to conquer Indian subcontinent as compare to his 
ancestors. He had chosen love rather violence. For example, he cut down the 
taxes that Hindus were paying for their worship. By all these qualities, 
Muhammed Jalal-un-din gained the Title of “Akbar”. Akbar was the first 
emperor to have such a vast empire under one central power. For example, we 
know that when Babur came to India, he witnessed one of the biggest example 
of non-centric power and unstable society. When the emperorship reached 
until the time of Akbar, the situation was opposite (Konukçu, 1994; Kumar, 
2004, p. 18-19 ). 

He died in 16 October 1605. He himself designated his son Jahangir as next 
ruler of great empire. After Akbar’s death, Jahangir constructed the tomb of 
Akbar and it was completed in 9 years. He is buried in Sikandra, Agra. Akbar 
himself planed the burial location for himself. 
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Socio-Political Reform 

Military 

First of all, it will be important to mention the main characteristics of Mughal 
army. these are the characteristics brought success to Mughal army. (1) 
Numerical strength: As we know that Mughal used to have high amount army 
recruitment. Mostly wherever they go, they mostly out-number the enemies. 
Out-numbering the enemies is one of the best techniques in itself. That is 
something creates fear in the army. It is said that one may successful easily in 
battlefield by defeating the mind of the enemy. If someone accept the defeat 
in his mind, he cannot win the battle. To handle such army, Mughals have 
created the Mansab system, which allow Mughals to recruit new army fast and 
control them easily. For example, Mansab allow some people to become 
commander of any large battalion. (2) Discipline: one of the most important 
aspect of Mughals army was not having any systematic discipline. There was 
much more freedom in army. For instance, there was no formal dress code. 
Every sort of soldier was wearing Turban to be recognized as one army. 
Mughal, Persian, Indian Muslim, Rajput etc. have a sort of similar style. It 
further appears that chiefs were able to exchange their soldiers in order to 
satisfy their strength and complete their battalion. (3) Cavalry: Nomads, 
essentially, made up of horsemen. That is one of the quality that make the 
Turks and as well as Mongol more mobile. That is something that they have 
learned from their earlier nomadic life. It is said that it is in the blood of 
nomads to ride a horse. Even it is said that nomads learn horsing from their 
mother’s womb. When it comes to Mughals, they were also originally 
nomads. Timur chose to settle in Samarkand and created Timurid Empire. 
Babur chose to settle in Agra and created Mughal Empire. Mughals bowmen 
were more efficient on horse that they shoot three time faster than the 
musketeer does. Unlike Ottomans, Mughals disdain foot soldiers therefore the 
attention payed on cavalry. (4) Artillery: it is certain that artillery was not in 
use when Babur came to India. It was named “Topkhana” under the Mughals. 
It is doubtful that Mughals were aware of using artillery themselves before 
coming to India. Because the most of the artillery engineers were Ottomans 
and Portuguese. However, It was positive point for Mughals that there was 
not artillery use in India. That is why Babur succeeded in Panipat very easily. 
Although Mughals used artillery power in India but the were not efficient in 
that. Sometime they get support from Portuguese. The time when Mughals 
became efficient and perfect in artillery was the Time of Akbar. (5) Infantry: 
the infantry was disdained by Mughals. It was inferior position in military. 
Their main purpose was to perform night duties and defence the city walls. It 
was easy for Mughals to hire them as they were hired at lesser pays. There 
were different types of infantry, some were with swords, some were with 
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matchlocks and some were with lances etc. (6) Elephant: elephants were 
important weapon for Mughals. It was like a walking tank, which may destroy 
the enemy in minutes. Even the walk of elephant in battlefield in itself was 
creating fear within enemies. Elephant was also one of the mode of attraction 
for emperors like Timur. Elephant also influenced Mughals and they made it 
as pride of Army. (7) Fortification: fortifying the cities was one of the ancient 
practices in India. Mughals came to India and they did not even adopt it but 
also developed it and took it to another level. The forts that made by Mughals 
were master pieces of work. They were huge achievement in the history of 
India. Forts do not need only walls but also they need nice amount of infantry 
to defend these walls. Therefore, walls do not play the main role but army 
itself plays the main role. (8) Intelligence: as we know that Mughals were 
representatives of two different cultures Mongols on the one hand and Turkish 
on the other hand. They brought war techniques from both cultures and that is 
something keep them survive in such a harsh conditions of central Asia and 
south Asia. One of the important thing that Mughals continued from Genghis 
Khan Legacy was spying methods. That was useful at the time of war and 
siege. (9) Weapons: Mughals used different types of weapons. The weapon 
technology was the secret ingredient in achieving success. Following some 
are the weapons used by Mughals: the Bow and arrow, matchlock, pistols, 
Kotahyaraq etc. the division of weapons vary from soldier to soldiers and 
distance to distance. One has to sure whether its cavalry or infantry are 
attacking from near or far. The vital and ferocious weapon that Mughals have 
against his enemies is rocket technology. That was only used by artillery as it 
was used in large battles and carried by large armies. (10) Army March: least 
but most vital instrument against enemies that, Turkish originated armies 
used, was war music and marching songs. Such songs create terror in the eyes 
of enemies. Drums and trumpets core instruments behind that music (Kumar, 
2004, 4-10). 

When it comes to the time of Akbar, it is said that there were around 4.4 
million soldiers of all categories. Akbar was not only fond of scholarship but 
he was also famous in creating new developments in military techniques and 
equipment. For example, he introduced cannon to his arsenal. He was so 
experienced and intelligent that he created invention like elephant gear. He 
was so mechanical genius that he came up with new ideas of making gun- 
barrels, which cannot burst and created a machine that may clean sixteen 
barrels in one round and the list goes on (Kumar, 2004, p. 19). 

In military evolution, Akbar brought a new idea of ranking in military officers 
called Mansabdari (ranking or status). In this system, the focus was to provide 
ranks to individuals. King himself only gave such rank. After gaining the rank, 
the individual was not only playing vital role in military services but also in 
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administrative level. Actually, Mansabdari was already being used before 
Akbar. Because such system goes back to Genghis khan. Akbar’s father and 
grandfather also used it. However, Akbar made changes in it and made it more 
efficient and useful. He introduced 10 to 5000 ranking system. Such ranking 
system provide fixed status and fixed salary. Some individuals get Jagirs 
rather than salary. The rank holders up to 500 were called Mansabdar. The 
rank holders of 500 to 2500 were called Amirs and the one who were above 
the 2500 were called amir-i azam. This system was not hereditary in its early 
years, but later period it became hereditary. The higher post were only be 
given royal individuals. It is important to mention that such rankings were 
notional rather than real. It does not mean that 5000 rank was an owner of 
5000 sawars (cavalry). Within this system, Akbar also started the Dagh system 
(stamp system) to avoid corruption in state revenue. The amount of horses was 
counted and inspected through Dagh system. In that way individual was 
collecting his right amount of cash (Mitra, 2017). 

Territorial Expansion 

The empire like Mughals and Ottoman put their most of their efforts on 
military as their focus and core idea of surviving is Jihad policy. Such kind of 
idea keep those empires expanding and expanding. Their main moto is to 
spread Islam in the world. That is why they actively expand. Such kind of idea 
continued its existence right beginning from of advent of Islam until the end 
of Muslim Monarchy rule. As we have mentioned before that after leaving 
central Asia, Babur moved it attention towards India. He had a battle with 
Lodhis, the battle of Panipat. Then he started to take control of northern India 
like Delhi, Agra and Punjab. Right after his death, the situation was out of the 
control. Humayun was not able tackle this situation and lost war against Sher 
Shah Sur. He lost all that his father occupied in northern. He remained in exile 
for couple years under the defence of Safavids until he compile all his energy 
once again to attack Sur dynasty and get back what he lost. Eventually he 
succeeded, however was not able to taste the fruit of his hard work. 

When it comes to Akbar, he reached the peak of his territory expansion. He 
was the first Mughal to rule that much large territory. He also ruled much 
longer than the other rulers did. From his early age, he was so competent and 
intelligent. His period is considered as one of the best period in Indian history. 
His statesmanlike character and administrative capabilities made him 
consolidate the empire. What was lost by Humayun was regained by him and 
made him respectful and follower of his father. His military conquests were 
joined with diplomatic relations. In first phase, Gawalior Jaunpur and Ajmer 
became the part of empire. In 1563, Gondwana was annexed. There were a lot 
of tensions created by Uzbeks and in 1567, they were also subdued. In 1567, 
Akbar successfully won the war against Rajput. Gujrat, Bengal, Kashmir were 
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came under the control of empire in 1572, 1576 and 1591 respectively. Year 
after year Akbar was expanding his territory. Orissa was also subdued in 1590. 
Two years after annexation of Orissa, Sind was also subdued. Later in 1594, 
Baluchistan was also came under the rule of Akbar. During the last years of 
Akbar’s rule Deccan also came under the control of empire. Few places were 
left like Bijaypur and Golconda as it was quite difficult to rule and that vast 
empire (Kumar, 2004, p.18). 

Economic Reforms and Infrastructural Developments 

To make economic reforms and infrastructural development was in itself 
difficult task in India. There is a need of stable and consolidated centralized 
society to bring such developments. That is the reason we did not see any 
development in India at the time of Babur and Humayun as they were 
struggling to subdue the local rajas and Afghans. It was until the reign of 
Akbar who put the foundations of Mughal Empire. With his intelligence and 
mechanical genius mind he did not only made development in militaristic field 
but he also made reforms in economic and infrastructural level. 

The main economic resource at time was irrigation and trade. Before, on the 
good cultivated areas there were fixed amount of taxes however such policy 
was causing problem in the countryside for peasants. Later Akbar’s finance 
minister Raja Todar Mal, came up with new taxing system called Zabti System 
in 1580 to 1582. In this system, everything was transparent that state was well 
sure that that how much they have to get from peasants and as well as peasants 
were also sure that how much they have to pay. It is because before putting taxes, 
state was carefully surveying the 10 years of production. On that basis of 
survey, average price of production was made. Than one-third of share of 
average production was payed to state. As we know that the production differ 
from one place to another and that is why provinces were listed under revenue 
circles called Dastur. Every Dastur was dealing with different prices. In this 
system, transparency was most important as such, system might create 
confusion within people. This system need right amount of calculation and 
careful survey as miscalculation may cause revolt around peasants. Every 
person used to have different type of land and they used to get different 
amount of products. That is why state divided land into four types: Polaj: land 
that cultivated regularly, Parauti: land left for a year, Chachar: land left for 3-
4 years and Banjar: land left for more than 4 years (Mind, 2018; Richard, 
1997). 

When it comes to trade and infrastructure development Akbar played 
important role in prospering the trade route. As Akbar was expanding 
territory, there was also increase in commercial expansion. Both were 
happening simultaneously. At the time of Akbar, there was a freedom of trade 
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on domestic level and as well as international level. He developed the roads 
like Khyber Pass and deployed the tight security patrolling on the roads. He 
also built the forts like Attock fort for the security purposes. When it comes 
to empire, Akbar divided it into 12 Subahs (provinces). When empire reached 
its peak of expansion, subahs were increased up to 18. These Subahs were 
sub-divided into Sarkars and then these Sarkars were sub-divided into 
Parganas. There were two important officials in this divided system: Diwan 
and Subahdar. One was dealing with magisterial level and other was dealing 
with revenue and tax collection. When it comes to the construction, it is 
important to mention that Akbar also contributed in the design and 
construction of Fatehpur Sikri. This city was so important in the eyes of Akbar 
as there was dwelling place of Shaikh Salim Chisti. Akbar himself was 
adherent to Shaikh Salim Chisti. The two buildings dominated the city: the 
Tomb as a Dargah and Mosque itself. Fatehpur sikri was made as capital city 
of Empire but later it was shifted to the Lahore due to unknown political 
reasons. Akbar also constructed the Agra Castle which is also wonder in itself 
(Spear, 1970, p. 42). 

Foreign Alliances 

When we talk about the foreign relation, the two empires come to our mind: 
the Ottomans and the safavids. At the time of the tensions and chaos, Babur 
and Humayun took support from safavids. At the time of their exile, they 
sought refuge from them. It is because there was only Safavids as neighbour 
to protect them from Afghans. For example, Humayun remained in the court 
of Safavid for a long until he get enough energy and support to attack Afghans. 
Secondly, safavid were also against the Afghans. When it comes to Akbar, he 
has created diplomatic ties with safavids for trade purposes. When it comes to 
Mughals relationship with Ottomans, it was due to Portuguese who were 
terrorizing in the Indian Ocean. There were ottoman admirals who came to 
Mughals for diplomatic talks. Humayun was first to witness the diplomatic 
talks with ottomans. Later it was continued with Akbar. It is also important to 
notice that Ottomans were famous for their firearms and because of that, most 
of their engineers came to Mughals to provide them with such technology 
(Farooqi, 1996) . 

Religious Reforms 

Sufism 

As we have mentioned before that it was not only sultans and emperors came 
to India and spread Islam but there were also Sufis and scholars were the first 
to enter İndia. Sufis played important role by multiplying their adherents and 
on the other side scholars played their role by spreading Islamic knowledge 
and scholarship. Thanks to their struggle, that world have witnessed increase 
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in number of Muslim populations in central Asia and south Asia. First let us 
start from Chistis, Mughals have biggest respect towards them. Most of those 
emperors were Chisti adherents. Chisti is sunni sufi order and found in the 
Chist, town of Afghanistan. Later period it was transferred to India and started 
to attract many people. Even today, they have many followers. Chisti order is 
mostly known for its religious Music called Qawalis. Qawwal is the one who 
sings Qawalis accompanied with musicians. Among Mughal emperors, most 
adherent was Akbar himself. He was a follower of Shaikh Salim. It is also said 
that due to a lot of respect and love toward Sheikh Salim Chisti, Akbar named 
his son Salim. That is also reason that Akbar used to love Fatehpur Sikhri too 
much. When Akbar achieved the victory of Chittorgarh, he visited to the 
shrine of Shaikh Moinuddin Chisti in Ajmer. That Visit was accompanied by 
his official and musician. It can be said that this is the one of the best example 
showing that how religion and politics are interconnected. When it comes to 
Naqshibandi, it was introduced to India much later period as compare to 
Chisti. Ahmed Sirhindi introduced it to India at the time of Akbar reign. It was 
also Sunni sufi order, however unlike Chisti, they stood against the universal 
ideas of religion. They were also against Akbar for giving much more priority 
to Hindus and allowing marriages with non-believers. Such kind of clash 
between the ideologies kept Akbar apart from Naqshibandi. 

Din-i Ilahi And Conduct Towards Non-Muslims 

Akbar was complex personality when it comes to religious aspect. Akbar in 
1580s went into a mystical experience and spent much of his time in religious 
talks. In Fatehpur Sikhri, Akbar constructed Ibadat Khana where he used to 
spend his time discussing religious issues and listening debate within different 
religions. There he was used to gather Islamic and Christian scholars, 
Brahmin, Jains, and Zoroastrians to debate on particular religious issue and to 
come up with common solution. That something shows us that how much 
Akbar was tolerant to other religions and passionate to learn other religions. 
His aim was to create a dialogue within religions and spread universal 
harmony. He can be called as most liberal of his time even one cannot imagine 
at that time. At that time in Europe, there was a clash between protestant, 
orthodox and catholic. However, on the other side of the world in east, there 
was an emperor who wants to create syncretic religion called Din-i Ilahi. It 
means God’s Religion. The concept behind this religion was to combine all 
the common values from different religion like Islam, Hinduism, Christianity, 
Buddhism and Zoroastrianism. Main goal was to make people life easier and 
create a notion of love and peace. In 1582 Akbar declared the Din-i İlahi in 
front of his bureaucrats. Because of that he was criticised by many scholars of 
his time. In that declaration he mentioned the principles of his new religion. 
He did not bind anyone to follow his religion. Throughout his lifetime only 
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20 people followed his religion. After his death the religion did not survive. 
Within context of Din-i Ilahi it is also said that he created a cult and followers 
of that were considering him as semi-divine. Akbar was liberal in a sense that 
he abolished taxes taken for pilgrim from Hindus. Later he married to a Hindu 
Rajput princess, which also created the tension within Muslim Scholars. Right 
after his marriage, he also abolished the Jizya, the tax taken from the non- 
Muslims. Besides all those ideological reform, Akbar also commissioned not 
only the construction of Mosques but also churches and Hindu temples. It can 
be said that such kind of character of Akbar brought him success in India. If 
we look at his great grandchild Aurangzeb, he was also religious person 
however due to his strict character he did not able to get love and loyalty from 
Hindu people (Bayur, 1987; Mind, 2018; Şahin, 2015). 

Conclusion 

It is quite difficult to understand the personality of Akbar. Thanks to his 
military techniques and genius mind that brought him success. Unlike his 
predecessor, Akbar was able to enjoy the fruits of his Empire. Although he 
got a lot of criticism from scholars on the idea of Din-i Ilahi, however he was 
able to create unity between Hindus and Muslims. Akbar created the Empire 
from chaos and tensions and reached the peak of its expansion. He gave the 
country the sense of stability peace and harmony after long time; thanks to his 
military and administrative mind that brought him long lasting power in his 
domain. He saved Indian Sub-continent from exterior and interior attacks. It 
is said that there were two things that Akbar was not successful: (1) he was 
not able get back the region of Turkistan (central Asia), the land of his 
grandfathers and (2) Akbar was not able to subdue the aggression of 
Portuguese in İndian Ocean (Bayur, 1987). 
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Metamorphosis Of Indian Culture  
Into Islamicate Civilization 
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Abstract 
 

India is country of many diversities, and it has been a wealth of history, many 
famous authors and scholars are from India. Several scholars from the history 
of India acknowledged the “Islamic conquest” as the “cultural invasion”. 
However, the researcher calls it as “cultural boom” and metamorphosis on 
“Indian culture” into Islamicate civilization. Specifically, the Abbasid 
caliphate –I- the researcher find as a significant era and long cultural contact 
it established with India, which lasted for several centuries. 

 
In this paper, author tries to re-narrate the Islamic expansion in Indian 
subcontinent. This narration of the Islamic conquest draws inspiration from 
Marshall Hodgson, who uses a new chronology (Post-Axial Age - from 
200BCE to 1800CE) and terminology to explain the historical events in a 
wider context, which focuses on the cultural brilliance due to the expansion 
of Islam, which developed complex societies and a new socio-political 
structure in Indian subcontinent. This resulted into the transformation of 
Indian culture into Islamicate civilization. Thus, this study aims to contribute 
to bridging the divide and overcoming a relevant gap in the reading of world 
history with regard to the Islamic expansion in India, which is a missing 
narration. 

 
Keywords: Transmutation, Civilization, Hodgsonian, Islamicate 

 
 

Introduction 

This paper is developed to project the Islamic conquest in India as cultural 
transmutation with the help of the lead of Marshall Hodgson, who rejects the 
binary east and west or individual history and focuses on the cultural brilliance 
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developed in the hemisphere. He uses moral theory, blending Weberian 
Sociology with the Toynbee’s civilizational method and Ibn Haldun’s concept 
of “umran” in terms of understating civilization, cultural complexity and a 
system of institutions rather than a racial or ethnic group. For me, as for 
Hodgson, it is crucial to imagine the connection of people throughout the 
ecumene rooted in the Axial Age (800-200 BCE and extending to the Post- 
Axial Age (200 BCE-1800 CE). In following Hodgson’s approach, I see 
history more than mere chronology or diachronic dynastic stages. I try to 
develop this paper as an overview imagining the scope of world history by 
focusing on the transformation that takes place in the Abbasid period (750- 
1258 CE) from Indian culture into Islamicate culture. The term "Islamicate" 
is a neologism coined by Marshall Hodgson. He frequently uses this tem in 
his book, The Venture of Islam: Conscience and History in a World History, 
as an expansion of Islam in the Middle Periods or Post Axial- Age (after 600 
CE- 1800 CE), published in 1974. Islamicate culture is different from Islam. 
It is very dynamic to integrate with other culture. I trace and follow cultural 
transformation as it develops from one civilization (Perso-Arabic) to another 
civilization (Indo-Persian), rejecting ethnic and racial barriers and replacing 
them with moral and philosophical, literary and juridical milestones. The 
transmutation of Indian (Indic) culture into Islamicate civilization is a long 
process that we will see in this paper. 

Hodgson used different periodization in his book The venture of Islam to 
narrate world history and he attached special importance to the middle period 
or Post-Axial age (from 200BC to 1800 CE) unlike the other historians. In this 
periodization, he locates the period from 200BC to 600CE pre-Islamic or 
formation period of Islamicate Civilization (from 600CE to 1800CE) unlike 
the other historians. In the view of the author of this research work, his 
periodization that is based on the transformation of economic and cultural 
brilliance is the major contribution to understanding history in a broader 
context. As Hodgson traces the origin of all the great religions - Indic (where 
he focuses on Buddhism), Judaism, Mazdean, and Confucianism – to the 
Axial Age (800-200 BCE) or, in the case of Islam, to the mid Post-Axial Age 
(600 CE-). The high cultures like Greek and Indic and Syriac, the Zoroastrian 
were connected on the Eurasian ecumene. Hodgson traces the cultural 
connection, which endorses civilization, for example in the 800 BCE, Homer 
supplied the cultural background for Greek philosophy. The Iliad and the 
Odyssey, which can be traced as similar composition in pre-state societies, are 
considered as the cultural aesthetic. On the one hand, Zoroastrian, which is 
supposed to be an early monotheistic belief system, was an influential religion 
in Persian Empire and had influence on Hebrew religion. However, 
Zoroastrian could not become a universal religion and it could not spread 
outside of Persian Empire. However, the similar fire pits of Mesopotamian 
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found in Indus civilization traces the strong link between Mesopotamian and 
Indus. One the other hand, Buddhism founded by Gautama Siddhartha or 
Buddha as a new social and cultural structure (which was the result of spiritual 
movement in India as monotheistic consciousness) could spread on a large 
part of eastern ecumene from Afghanistan to Indonesian Peninsula. 
Nevertheless, Islam and Christianity as new social structure could spread on 
the ecumene widely. The reason could be, as Jared Diamond's answer to Yali, 
that they were lucky to have ambitious rulers and that it was the period of 
transmutation of human civilization into new socio-economic and religious 
structure as well. Therefore, Islam and Christianity spread on larger continent, 
which became as universal religions. Both of them could recognize the 
humanness of everybody due to the belief they can convert everyone and 
create a cultural world into which anyone can enter: it was Islamdom and 
Christendom. 

Mozaffari analyze the development of history from the lens of sociology, how 
the new structure of society develops through Islam, which he answer that it 
became dynamic in character to integrate other cultures. Where Hodgson uses 
the cultural transformation. Salvatore writes in his book that Hodgson will call 
this transformation as cultural transmutation. However, the missing point in 
the work of Marshal Hodgson, in Mozaffari and in most of the work of 
historians is that they have not focused or shown the Indic and Indus socio- 
cultural transmutation into Arab culture. The Indus civilization collapsed but 
it had already transferred the cultural baggage into Arab culture somehow. 
Furthermore, the remaining culture of Indus and Indic has been transferring 
into Arab culture, which later is transmuted into Islamicate civilization. This 
process takes place in the Abbasid period at a high level. This is the missing 
narration in history and by most of the historians that this study tries to bridge 
and shed light onto. 

Metamorphosis Of Indian Culture Into Islamicate Civilization (750-1258) 

The Arabs world had a close commercial and cultural relation with the Indians 
in pre-Islamic period. They had been exchanging goods, ideas, cultures and 
people since civilization began. Arabs have sometimes played an intermediary 
in trade activities between Eastern and Western hemisphere and sometimes as 
consumers, and vice-versa. In the time of Asoka, the Indian Emperor in the 
3rd century BC, his empire was widely stretched from Afghanistan to 
Indonesian Peninsula. Buddhism, which was the result of religious movement 
in Vedic tradition, became dominant in central Asia as well. However, the 
relationship has been on a significant trajectory with the massive movement 
of people from India to the Arab Peninsula and vice-versa in the form of 
pilgrimage and labor migration. Ever Since both, Indian and Arabian have 
never been foreigner and threat to each other. Even the Arabian traders built 
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their permanent settlements on the western coast of India, which played an 
important role in exchange of Indo-Arab cultural relations. 

After the emergence of Islam founded by prophet Muhmmad who used to be 
a trader in his early age until he gets prophethood, in the Arab world a new 
social, religious and political structure is established. Islamic Prophet 
Muhammad united the tribes under the consideration of Madina in 629 AD 
after 8 years’ continuous fight with Meccan and expands this new socio- 
economic and political order in Irano-semetic region. Marshall Hodgson 
perceives this change due to cultural complexity in Irano-semetic region 
which leads to the transformation of Iranosemetic structure into a new 
structure as Islamicate structure or new socio-political order over old. 

The inrusion of Islam into Irano-Semetic society and the genesis of a new 
social order. In Iran, in the Fertile Crescent, in Arabia, the way was being 
prepared, as it turned out, for the new order. First came the shaking up of 
the old Sasani political order; but the central event of the period was the 
advent of Muhammad and his followers’ rise the power from Nile to Oxus 
and even beyond. 

The first period of Islamicate civilization proper: A classical civilization 
under the Marwani and earlier ‘Abbasi’ caliphates. Islamicate society 
formed a single vast state, the caliphate, with an increasingly dominant 
single language of science and culture, Arabic. The Islamic religion was 
being given its classical formulation; Muslims, Christians, Jews and 
Mazdeans were renovating and weaving together the lettered traditions of 
several pre-Islamic backgrounds into a creative multiple flowering. 

Establishment of an international spreading beyond the Israno-semetic 
areas. The great expansion of Islamicate society was based on a 
decentralization of power and culture, in many courts and in tow major 
languages, Persian and Arabic (Hodgson, 1974, p. 96). 

During the time of Abbasids Islam emerged as International community. 
Umayyad in 661 CE expanded Islamic empire from Balkan to Hindu-Kush. 
After the Umayyad, Abbasids, whos age is considered as proper Islamicate 
civilization by Marshall Hodgson, between 750 and 833 raised the prestige 
and power of the Islamic empire, promoting commerce, industry, arts, and 
science, particularly during the reigns of al-Manṣūr, Hārūn al-Rashīd, and al- 
Maʾmūn. This age is considered as Golden Age of Islam in global history. The 
Muslim world became the center of Science, development & education. Bayt 
al-Ḥikmah established by Hārūn al-Rashīd and advanced by al-Maʾmūn, 
attracted many non-muslim to gather there to translate great literatures of the 
world into Arabic. 

The process of cultural exchange in the Abbasid period was reciprocal. It 
resulted in dissemination and diffusion of the maximum amount of knowledge 
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in the sciences, arts, religion, philosophy and social and cultural ideas and 
values. Salvatore says that Hodgson will consider this change as 
transmutation. This transmutation was taking place in Baghdad under Harun 
al-Rashid in the form of a translation-movement. The translation of texts into 
Arabic were from medicine to mathematics, astronomy, and literature. As a 
fact, the Islamic intellectuals and rulers became aware of rich resources of 
India to work upon. Harun Al-Rashid and Mamun sponsor an Academy 
“Baitul Hikmah”(House of Wisdom) to search the knowledge in the heritage 
of Greeks and the Indians and therefore, they invited the pundits (scholars) 
from India, who liberally showed their learning in mathematics, medicine, 
astronomy and metaphysics (Abhyankar, 2008, p. 225). Ahmad Daisy, who 
wrote a Ph.D thesis on Indo-Arabic cultural exchange, writes in his thesis that I 
quote- 

 
The Arabic numerals, the digits and zero, which the world knows today, are 
in Indian philosophy, the Muslim world of Psya of Nyaya School, the 
Mimamsa-sutra of Jaimini of the Mimamsa School, the Laukayata of 
Charvaka School and the Vedanta school of Indian philosophy contained in 
Upanishads (Daisy, 2015, p.29). 

 
Quoting from same thesis- 

 
…many Pundits and medical practitioners like Manka, Balha, Bazgar, 
Falbarfal and Sindhbad were invited to Baghdad by Yahya bin Khalid al- 
Barmaki (Daisy, 2015, p. 29).. …They had keen interest in Astronomy; 
therefore, many astronomical were translated into Arabic that time include: 
Aryabhatta (in Arabic Arjabhad) by Aryabhat of Kusumpura; 
Khandakhadyaka (in Arabic Al-Arkand) by Brahamagupta(Daisy, 2015, 
31).. Many Sanskrit astronomical terms were Arabicized and freely used by 
Arab astronomers in their treaties, for example- kardaja (Karamajya, 
Sanskrit) was used and later replaced by Arabic Witr Mustawi then Jib (Jiva, 
Sanskrit), auj (Uch, Sanskrit) were used by earlier Arab astronomers (Daisy, 
2015, p. 32). 

 
Ibn Sina, Ibn Farabi Ibn Rushd, Ibn Arabi, they have a great contribution over 
Indic and Greek science, literature and philosophy, which later transmuted 
into Western Civilization. One of the classical literature Panchatantra, which 
is considered as a book of wisdom, was translated into Arabic in the 8th 
century by Abdullah bin al-Muqaffa as “Kalila wa Dimna”. The Arabic 
translation made it well known all over Europe and it was then translated into 
Hebrew, Latin, Spanish and Italian. The stories of Alif-Laila and The Tales of 
a Thousand Nights could be traced in ancient Indian Literature. 
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Some of the stories which have been translated into Arabic are - Sindbad 
Kabir, Sindbad Sagheer, Kitabul Badd, Kitab Baunasef wa Balohar, Kitab 
Bonasef, Kitab Adabul Hind wa al-Sindh, Kissa Hubute Adam, Kitab Turuk, 
Kitab Dabak Hindi (on Man and women), Kitab Suwerum, Kitab Shanaq fid 
Tadbeer, Kitab Baidba (on wisdom and knowledge) and Kitab Utur 
Mashrubat (Daisy, 2015, p. 39).. 

There is great work done by Dr. Rasih Güven on Indo-Islamic cultural 
relation, he has listed in his work those Indic works translated into Arabic. He 
finds that sufism was inspired from Indic mysticism and asceticism that I 
quote here- 

Hindu and Manichian mystics who had renounced the world made travels in 
Iraq and other Islamic countries. These travelling monkhs in their turn 
influenced Muslim Sufis and so also have the Buddhist ascetics influenced 
Muslim Sufis. It is they who have spread the life story of Buddha as a symbol 
of asceticism. Another important point worth mentioning in this connection 
is that more than a thousand years before the rise of Islam, Buddhism had 
spread in Turkestan that is Balkh, the birth place of Maulana Jalalu'I-Din, 
and Bukhara and also beyond the Oxus river (Mawara'un-Nahr. It had many 
famous temples. The temples of Balkh were especially famous. "One such 
Naw Bahar (New Monastery) whose banner could be seen from a distance 
of 100 Koş (200 miles) (Güven,1999, p. 207). 

The mystic trends of the Bhakti movement merged harmoniously with the Sufi 
doctrine of love of God and service of humanity. Bhakti literally means bhajna 
or worship, devotion or love of God, prayer. It signifies the sense of a personal 
relation with God and a surge of love and intense devotionalism. However, 
this term is used as a historical term associated with a particular time-period 
in Indian history, which is considered as a new phase of social and spiritual 
growth and evolution. It is also represented as a cultural movement appearing 
in various forms of expression. The discussion of this movement and cultural 
expressions were centered on God as singular. This movement begins in the 
Southern part of India and becomes popular in large parts of the Northern part 
of Indian subcontinent. It is also narrated as a reaction towards entrance of 
Msulim in India to digest or harmonize the Islamic influence in Indian society. 

Islamic Influence on India in Islamicate Civilization 

Islamic influence reached on Southern gate was different from Northern. It 
came through trade and commerce and it was in the Southern coast of India, 
where Christianity and Judaism had reached in 1st century AD and they were 
residing peacefully with Buddhists and Hindus. However, this influence of 
Islam in Southern part of India was the peaceful arrival of Islam into India and 
first mosque Cheraman Juma Mesjid in Kerala is consider as symbol of 
peaceful entrance of Islam in India. There is an interesting story behind it, that 
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the King Cheramal Perumal of the Cheras, who was ruling in 7th century, saw 
a dream that a holy man asks him to embrace Islam (Bhattacharya, 2017, 41). 
The king thereafter sets on journey to Mecca and meets Prophet Muhammad 
and from there he starts following Islam. On his return, he built the mosque, 
which is considered to be the first mosque in India. There were another 
community before Islam co-existed in the region, like Buddhist, and Jews and 
Christian. Abu Rihan Muhammad bin Ahmad, Al Beruni, who is considered 
to be the great historian and perhaps would be the first Anthropologist, who 
was knowledge seeker and desperately wanted to visit India. He came to India 
with Gazanwi, the Afghani ruler, in time of the first invasion of India. 
Thereafter, Al Beruni depicted India in a very naïve way. However, Al Beruni 
perhaps understood well that Indian are afraid of invasion by Muslim not of 
Islam and criticized Ghazani for this invasion. 

On the advent of Islam, scholars generally trace back to conquest of Sind 
despite Islam as religion had arrived India long back, because they focused on 
socio-political change and conquest. Umayyad general, Muhammad bin 
Qasim conquered Sindh in 710 A.D. This conquest occupied Sindh and 
southern Punjab permanently but the rest of India was yet unaffected until the 
end of 10th century and the beginning 11th century, when conquest began 
under Mahmud Gaznawi and in very short time Muslim rulers conquered a 
larger subcontinent of India. The wars have been taking place in India among 
Indian Kings even before Islam. Not only that but the religious movement was 
a continuous phenomenon. Amartya Sen very nicely depicts the history of 
religious movement in India before Islam in his books “The Argumentative 
Indian” & Identity & Violence: The Illusion of Destiny. 

It is important to highlight that along with the conquest, another change was 
taking place that was the cultural movement. This study looks up the events 
from a civilizational perspective. Islamic rulers were not just expanding the 
empire for material interest but also for the development of the societies, they 
brought many developments in day-to-day life and culture, literature and 
scientific development as well. Hence, Delhi Sultanate brought many social 
and cultural developments in Indian history and by the time of Mughal 
Empire, India was the richest country in terms of cultures and economies. 

Additionally, the Abbasid Caliphate appeared as a noteworthy period of 
metamorphosis of Indian culture into Islamicate Civilization. It started with 
the translating Greek and Indic texts. This movement is well known as the 
“Translation movement” in history, which took place in Baghdad. They 
translated many Hindus’ and Buddhists’ works into Arabic. Many of the other 
works, which were the concern with the practical aspect of mysticism, were 
also translated. It strengthened the richness of Arabic language and Arabic 
culture. 
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Islam came to Indian through Northern gate in 11th and 12th century as 
conquest. It was the beginning of the expansion of Islamic empires in India. 
Although Islam has reached long back around in 7th century in Southern India 
through trade, Alexander the Great and Persians had come to India far long 
back to conquer India, hence the event of conquest was not something new. 
However, the Muslim entrance from Northern gate into India was a new and 
a successful conquest to establish new socio-political structure in India 
inspired from Islamic principles. This resulted India as dar-al-harb Islam. 

The establishment of Delhi Sultanate brought a big change in Indian social 
and political structure and it also gave shelter to many Muslims or who were 
becoming Muslim. This way, many Muslims took refuge in India during the 
Mongolian expansion in the twelfth and the thirteenth centuries. They forced 
a large number of scholars, poets, tribes, traditionalists and administrators into 
India as a refuge. This flow of immigration brought cultural complexity in 
Indian sub-continent in the time of Delhi Sultanate and gave birth to a new 
socio-religious structure, which resulted into highly complex societies. Delhi 
became a city after Lahore. The city could be compared with Baghdad and 
Cordova due to its cosmopolitan and vibrant milieu it illuminated. Economic 
concentration and power accumulation in the cities attracted people from far- 
flung areas of villages and the world. The change also brought distress in 
society among both Hindus and Muslims. The Indian society, which was 
already distressed by caste-ridden structure and this urban development 
brought additional distress due to the racial and narrow ideology of the 
Muslim governing class and the rigid orthodoxy of the ulama. In this situation, 
mystic poets and Sufis became only hope for them. The mystical experience 
strengthened the recognition of marginalized sections of society, among both 
Hindus and Muslims. It focused on vernacular. Amri Khusraw considered 
being the pioneer of vernacular language and founder of Hindustani culture 
(Hindavi), whose father was a tribal leader in Central Asia and had migrated 
into India due to Mongolian expansion. Khusraw had great influence on 
poetry of India and especially on the Bhakti movement. Jawaharlal Nehru, 
whose book is considered as classical literature of India, mentions in his book 
Discovery of India that Kabir, Guru Nanak and Amir Khusraw as the most 
important contribution to the development of a mixed culture in India. Indian 
subcontinent was experiencing a new phase as a phase of transformation by 
the 15th and 16th century. 

The hospice of the Sufis and mystic poet became in Medieval India a center 
of cultural synthesis where those ideas were freely exchanged and a common 
medium for this exchange was divine love through songs, which later became 
part of Indian tradition as oral performative- tradition. The crucial importance 
in relation to the development of the philosophy of the early Indo-Muslim 
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saints was very socially oriented. Shaikh Muinuddin Chishti, founder of the 
Chishti order in India, believed in the highest form of religious devotion that 
it is feeding the hungry, providing clothes to the naked and helping those in 
distress (Franceschini, 2012, p. 78). The Sufi saints believed in a very practical 
life in order to attain salvation, therefore their way was a love and 
humanitarian approach, which developed the moral and spiritual culture in 
India and attracted many deprived and marginalized sections of society as a 
hope. Sufi saints completely rejected the idea of human pollution, which was 
entrenched in the Hindu culture. Moreover, they never took a rebellious 
position against the orthodoxy; they offered to the believers a realistic 
alternative to the acrimonious debates and sarcastically controversies of the 
ulama (Franceschini, 2012, p. 78). So there was the tolerance in the Sufi 
tradition and it welcomed all section of society for the divine love, which 
created a religious syncretism, and bridge between the ruling Muslim and the 
‘Hindu’ subjects. This resulted in the development and importance of 
vernacular languages. In addition, many saints emerged from marginalized 
sections like Raidas, Surdas, Tulsidas, Kabir, Nanak and others, who 
composed many spiritual lyrics in the “Bhakti period. 

However, there were some sects among the Sufi who got involved with the 
State in terms of economical support from the government and some kept 
away from the State. For example-the Naqsbandis and the Suhrawardis 
visited the courts of the Sultans, accepted gifts and government services, and 
many of them amassed considerable wealth, while the Chishtis refused 
properties, and abhorred any involvement with kingship and power 
institutions, to the cost of their own life (Franceschini, 2012, p. 78). 

Those Sufis were however not strange for Indian culture, since they were 
similar in Vedantic and Buddhist mysticism and asceticism. In this run, Sufi 
groups, the shaykh or peer were parallel to the Hindu devotional poet- saints. 
Sufis organized themselves into fraternities headed by shaykhs, which was 
based on similar principles, “Guru and Shishya parampara” or murshid and 
mureed (teacher and disciple tradition). In South Asia, the most vigorous Sufi 
network was the Chishti order, introduced into India by Moinuddin Chisthi 
(1141– 1236). Moinuddin, was originally from the Chist region of Uzbekistan, 
he traveled from Afghanistan to India in the late twelfth century and 
established his center at Ajmer in Rajasthan. Shaykhs had divine charisma, 
power, or barakat. Sufi saints Moinuddin Chisthi in Ajmer and Nizam al- Din 
Awliya in Delhi, remained vigorous and dynamic centers of Sufi devotional 
practice in India. These Sufi and Bhakti-saints had very similar goals, which 
is devotion or bhakti. Thus they became popular on the large part of Indian 
subcontinent, which was certainly different from orthodoxy 

Conclusion 



|286 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih  
 

 

 

From the above discussion, one can get the idea of the transmutation of Indian 
culture into Islamicate civilization. This paper is developed as an introduction 
of Hodsonian methodology to look up on the historical events in a wider 
context. It also provides a different perspective, imagination and scope of 
world history focusing on the transformation of one culture into another 
culture sketching Indian culture into Islamicate culture, which rejects the 
ethnic and racial barriers. 

The arrival of Islamic culture establishes new social order in the land of India, 
which was the developed form of Indian culture. As Fernand Braudel says 
none of the civilization or social order had stood in isolation or individually. 
Every civilization is supported with complex and different societies. For 
example, Indus civilization supported Islamicate civilization and the 
Islamicate civilization supported the Western civilization and vice-versa. 
Thus, each civilization has given to humanity a future. Furthermore, we need 
to look up civilization differently which should be without clash and it will be 
only possible when we stop looking upon it as it stands individually. 

The work of Salvatore “History of Islam and Islamic Civilization”, 
“Globalization and Civilization” edited by Mehdi Mozaffari, and “The 
Venture of Islam” by Marshal Hodgson are profound works on Islam how it 
opens the scope of world history in terms of creating synergy among pervious 
distinct cultures. Until the seventeenth century, the Islam the most expansive 
society in the Afro-Eurasian hemisphere and had the most influence on other 
societies. This could happen, also perhaps because of the its structure in sense 
of being a monotheistic religion, which kept them under the feeling of 
belonging one religion despite internal dispute, that we can see in time of 
Crusades and another reason might be because of its central location and 
dynamic in its characteristic what Mozaffari calls - cosmopolitan and 
egalitarian. Salvatore writes in his book “History of Islam and Islamic 
Civilization” that if we look Islamdom through the lens of Shmuel N. 
Eisenstadt’ theory of modernity, which can have potential of high capacity to 
transcend regional origins and formative contexts, Islamdom was in this 
regard indisputably its most significant predecessor. Hodgson used different 
periodization in his world history and he attached special importance to the 
middle period or post-axial age (from 200BC to 1800 CE) unlike the other 
historians. In this periodization he locates the period from 200BC to 600CE 
pre-Islamic or formation period of Islamicate Civilization (from 600CE to 
1800CE) unlike the other historians. In the view of the author of this research 
work, his periodization that is based on the transformation of economic and 
cultural brilliance is the major contribution to understanding history in a 
broader context. Thus, Islamic structure due to its expansion on large 
hemisphere developes the cultural brilliance and in course of time Islam 
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becomes dynamic in the sense that it was able to absorb the alien ideas and 
concepts, which easily integrated within itself not only different races, 
ethnicities, territories, but also and especially the cultural, philosophical and 
scientific baggage, which the new arrivals brought along with them. Having 
enough capacity to transform them into Islamic vocabulary and express them 
through Islamic terminology, Islamicate civilization became increasingly 
cosmopolitan and even secular until the thirteenth century. 
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Özet 

Sarkamış Taarruzu ve Rus-Osmanlı İlişkileri 
Saman Mustafa Rasheed* 

Osmanlı İmparatorluğu Mihver devletlerine ile Müttefik devletlerine karşı 
savaşa girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu birinci dünya savaşına katıldığından 
dolayı birçok cephede savaşmak zorunda kalmıştır. Sina-filestin cephesi, Irak 
cephesi, Hicaz-Yemen cephesi, Çanakkale cephesi, Suriye cephesi. Kafkas 
cephesi birinci dünya savaşının en önemli cephelerinden biridir. Kafkas 
cephesinde birkaç kere çatışma olmuştur. Ancak Sarıkamış taarruzu askeri ve 
strateji açısından en ağır ve en etkili olan kara çatışmalarındandır. Bu taarruz 
Osmanlı Rus arasında Sarıkamış kasabasında olmuştur. Sarıkamış kara 
çatışma olarak 22 Aralık 1914'te başladı ve 3 Ocak 1915'te Osmanlı ordusu 
yenilerek bitmiştir. 

Anahtar Kalimeleri: Sarıkamiş Taazruzu, Rus ve Osmanlı, Kafkas Cephesi, 
Enver Paşa 

 
 

Giriş 

Birinci dünya savaşı (1914-1918) Müttefik devletler ve Mihver devletler 
arasında olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu Mihver devletlerine ile Müttefik 
devletlerine karşı savaşa girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu birinci dünya 
savaşına katıldığından dolayı birçok cephede savaşmak zorunda kalmıştır. 
Sina-filestin cephesi, Irak cephesi, Hicaz-Yemen cephesi, Çanakkale cephesi, 
Suriye cephesi. 

Kafkas cephesi birinci dünya savaşının en önemli cephelerinden biridir. 
Kafkas cephesinde birkaç kere çatışma olmuştur. Ancak Sarıkamış taarruzu 
askeri ve strateji açısından en ağır ve en etkili olan kara çatışmalarındandır. 
Bu taarruz Osmanlı Rus arasında Sarıkamış kasabasında olmuştur. Sarıkamış 
kara çatışma olarak 22 Aralık 1914'te başladı ve 3 Ocak 1915'te Osmanlı 
ordusu yenilerek bitmiştir. 

Neden Sarıkamış? 

Sarıkamış sadece bir taarruz veya bir hamle değildir, belki de birinci dünya 
savaşının Kafkas Cephesi'nde bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu çatışma sonucu 

 

* Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü. 
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Rus Osmanlı ilişkilerinin güç dengesinde büyük bir değişime sebep olmuştur. 
Üstelik Rus ordusu bu savaşı kazanarak Kafkas, İran'ın kuzey batısından 
kuzey Mezopotamya'ya kadar düz çizgi olarak genişlettiler ve birçok Osmanlı 
şehirlerini işgal ettiler. Bununla beraber sonuç olarak da çok ağır birinci dünya 
savaşının cephelerinden biridir çünkü bu çatışmada kaynaklara göre her iki 
taraftan yüz binlerce insan hayatını kaybetmiştir. 

Sarıkamış Taarruzunun Nedenleri 

Genel olarak Osmanlı devleti Birinci dünya savaşının müttefik devletlerine 
savaşa karşı Osmanlılar ve Rusya'dakilere bütün cephelerinde savaş 
yapmasına yol açtı, aralarında Kafkas cephesi. Bu genel sebepten yanı sıra 
Osmanlı devlet ’inin Sarıkamış taarruzunun başlatma nedenlerini şöyle 
sıralayabiliriz: 

1878 Rus ve Osmanlı savaşının bir sonucu olarak Kars ve Ardahan şehirlerini 
Rusya'ya bıraktı ve az sonra resmi olarak Osmanlı devleti Ayastefanos 
antlaşması (3 Mart 1878) ve Berlin Antlaşması (13 haziran1878)’na göre 
Kars, Ardahan ve Batum şehirlerini Rusya’ya bırakmak zorunda 
kaldı.(Gencer 2019). Bundan dolayı Osmanlı devleti bu şehirleri geri almak 
üzere uygun bir fırsatı bekliyordu. Bununla birlikte Enver Paşa'nın plana göre 
hem strateji bakımında hem de panturkısım siyasi açısından Sarıkamış 
taarruzu çok önemli bir hamledir. Çünkü ona göre Kafkas cephesini 
kazandıktan sonra Kafkas'taki Türk yaşayan yerleri olan alarak bir yandan 
büyük Türk devletini kurmasına yol açacak. (J.Erikson 1950, 53) öte yandan 
Azerbaycan ve Dağıstan'daki Türk ve Müslümanlar Ruslara karşı kışkırtarak 
ayaklanmasını amaçlıyordu. (Kurat 2011, 268). 

Sarıkamış taarruzu, birinci dünya savaşı esnasında bir hamle olarak 
uluslararası bir boyuta sahip olmuştur. Alman ve Osmanlı devletleri 
Sarıkamış taarruzunu gerçekleştirerek Kafkas'ta yeni bir cephe açmak ve 
Avrupa cephesini ferahlatmayı hedeflediler. (İhsanoğlu 1999, 137). 
Yukarıdaki Bütün nedenlerden dolayı Osmanlı 3.ordusunun baş komutanı razı 
olmamasına rağmen Enver Paşa bu taarruza karar vermişti. 

Sarıkamış Taarruzunun Olaylarının Özeti 
Sarıkamış'ın olayları hakkında detaylı olarak birçok eser yazıldığından dolayı 
burada bu konuya detaylı olarak girmemize lüzum yoktur. Ancak genel olarak 
Sarıkamış'ın ana başlıklarına değineceğiz. 
Enver paşa, Aras vadisindeki Rus kuvvetlerini mahvetmek üzere ve Rus 
kuvvetleri imha ettikten sonra Kafkas halklarının Türkler lehine bir 
ayaklanma başlatacaklarına ve böylece Kafkasya, İran ve Türkistan’ı ele 
aldıktan sonra Afganistan ve Hindistan’a kadar genişlenmesi amacıyla Enver 
Paşa 1914 yılının kasım ayında kendi tasarladığı planı Liman von Sanders’e 
izah etti. Enver Paşa'nın planına göre, anayol istikametinden ve cepheden 11. 
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Kolordu ile Rusları oyalarken, diğer iki kolordu (9. ve 10. Kolordular) sola 
doğru ve dağlar üzerinden günlerce devam edecek bir yürüyüşle Sarıkamış’ta 
Rusların yan ve arkasını çevirecek, sonra da III. ordu Kars’ı zapt edecek. 
(öğün 2019) . 
Başlangıçta III. ordu komutanı Hasan İzzet Paşa Enver paşanın tasarlanan 
harekâtının isteksiz ve başarılı olacağına inanmamasına rağmen Aralığın 
15’inde Köprüköy'deki ordu karargahındaki görüşmede Enver paşanın 
huzurunda samimi görülerini ifade edip ve icra edilecek harekâtı hakkında 
Enver Paşa ile mutabık kalmış gibi davranmıştı. Bundan sonra Enver Paşa, 
Hasan izzet paşaya harekâtının komutanı olarak havale edip ve kendisi 
Erzurum'a dönmüştür. 
Hasan izzet paşa, Enver Paşa tarafından harekâtın komutanı olarak havale 
ettikten sonra kendi ordusunun durumunu öğrenmek üzere yoğun bir şekilde 
cepheyi dolaşmaya başlamıştı. Sonunda bir kış taarruzu için bütün yönlerde 
donanıma sahip olmadıklarını çok iyi bir şekilde keşfetmiştir. Üstelik menzil 
müfettişi Umumıliğinin 26 Ekim 1914 tarihli raporuna göre 3. ordunun 
durumu bunun gibi taarruzlar için hiç uygun değildi. (Öğün 2019). 
Bu arada III. ordu komutanı Hasan izzet paşa, ordunun kış şartlarına hazırlıklı 
olmadığına kanaat getirerek aniden geri çekilme emri verdi. Bundan dolayı 
Osmanlı ordusu bir gecenin içinde 8.10km kadar geri çekildi. Bu haber Enver 
paşayı kızdırdı. Zira o, taarruzun devamından yanaydı. Fakat komutan heyeti 
onu pek dinlemedi ve geri çekilmeye devam etti . (Sadigov 2019, 283). 
Hasan izzet paşa bu durumu göz önünde bulundurarak bu taarruzu 
gerçekleştirmeyerek istifa etti. (Kurat 2011, 270). Hasan izzet paşanın istifası 
kabul edildikten sonra, Enver Paşa III. ordunun başına gelmiştir. Söylediğine 
göre orada bu konuşma da olmuştur:” Eğer hocam olmasaydınız, sizi idam 
ettirirdim...” (Aydemir 1972, 122). Başka bir kaynakta bu konuşmayı böyle 
anlatıyor, Hasan izzet paşa Enver Paşa’ya: “Bu karda kışta, teçhizatsız 
birlikleri savaşa sürmenin cinayet olacağı’ uyarısında bulunmuş; Enver 
Paşa'nın cevabı:” Eğer hocam olmasaydınız, sizi idam ettirirdim.” (Demirtaş 
2015, 132). 
Bundan dolayı Enver Paşa kendisi Sarıkamış taarruzunun başkomutanı 
olduktan sonra cepheyi gezince askerlerin ihtiyaçlarının tam olarak 
karşılanmadığını gözleri ile gördü. Askerler perişan bir vaziyeteydi. 
Görüştüğü askerlere ümit verici sözler söylemiştir ve daha sonra da her orduya 
uzun bir emir yayınladı. Emir şöyleydi: “Askerler hepinizi ziyaret ettim. 
Ayağınızda çağrınız, sırtınızda paltonuz olmadığını da gördüm. Lakin 
karşımızdaki düşman sizden korkuyor. Yakın zamanda taarruz ederek 
Kafkasya'ya gireceğiz. Siz orada her türlü nam ve nimete kavuşacaksınız. 
Alemi İslam'ın bütün ümidi sizin son bir himmetinize bakıyor.” (Eyyüpoğlu 
2006, 98). 
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Sarıkamış taarruzu harekâtına katılan III. Ordunun insan ve silah gücü çeşitli 
kaynaklara göre büyük farklılık göstermektedir. Özellikle yabancı kaynaklar 
III. Ordunun personel mevcudunu 150.000'e kadar yükseltmektedirler. 
Taarruza başlarken 9,10 ve on birinci kolorduların, 27'şer piyade taburu 
bulunmaktaydı. On birinci kolordu Erzurum'dan 3 sınır ve 4 jandarma taburu 
ile takviye edildiğinden 34 tabura onuncu kolordu da ştanke Bey müfrezesi ve 
sınır taburlarıyla takviye edildiğinden 33 tabura yükselmiş bulunuyordu. 
Ayrıca Erzurum da plarından 11 kolorduya 600 ikmal eri verilmişti. 3. 
Ordunun insan ve silah mevcudu genel korumaya göre şöyleydi: (kurmay 
1993, 283-284). 

 
 Tabur Tüfek Ağ.mt Top 

11. kolordu 34 22274 16 94 (12sahra,27dağ,30adi 
sahra,15adi dağ,4ad.12cmlik 
top) 

9. kolordu 27 21000 23 58 (20 sahra ,38seridağ) 

10. kolordu 33 28000 20 56 (24 sahra ,23dağ) 

2 Niz.SV.T.  4386 14 10 (8sahra ,2 ad.12cm lik 
top.) 

Toplam 94 75660 43 218 

 
Muharip olmayan eri 37000 
On birinci kolorduya 112660 
Verilen ikmali eri     6000 

118660 
Böylece Sarıkmış taarruzu şiddetli bir kış durumunda, şöyle ki hava sıcaklığı 
sıfır altında 39'a varan, 50-60 cm karın üzerinde. (Özdemir 2008, 37-38). 
Böylece Sarıkamış taarruzunun Enver Paşa fermanı ile 22 Aralık 1914'te 
başlamıştı. 
Yiyecek, giyecek ve taşıma araçları yetersiz olduğu için ve bununla beraber 
tecrübesiz başkomutanı Enver Paşa nedenleriyle Osmanlı ordusu büyük bir 
ümitle girişilen Sarıkamış taarruzu 3 Ocak 1915’te büyük kayıplarla 
sonuçlanmıştır. Enver paşa bu ağır yenilginin nedeniyle “Türk ulusundan”, 
özür dileyen vasiyetnamesini yazarak intihar etmeye karar vermişti. Lakin 
Talat paşanın etkisiyle ve zorla bu fikirden caydırılmıştı. Böylece Sarıkamış 
taarruzu kaybettikten sonra Enver Paşa 9 ocak 1915'te cepheyi terk edip yerine 
III. Ordu komutanı olarak X. kolordu komutanı İsmail Hafız Hakkı paşayı 
bırakarak İstanbul'a dönmüştür. (Alşan 2014, 76) 
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Sarıkamış Taarruzunun Sonuçları 
Canı Zayiat 
Sarıkamış taarruzu hem canı hem maddi bakımından hem de askeri ve strateji 
bakımından Osmanlı İmparatorluğu için kötü ve ağır sonuçlara sebep 
olmuştur. Şöyle ki bazı kaynaklar bu taarruzun ağır sonuçları sebebiyle büyük 
bir facia olarak adlandırmışlar. 
Sarıkamış taarruzunun her iki tarafının zayiatı ile ilgili kaynaklar farklı 
rakamlar belirtmişlerdir. Kaynaklara dayanarak kayıplar konusunda birkaç 
bilgiye değineceğiz. 
Liman von sanders tarafından 13 Aralık 1917'de Alman genel gönderilmek 
üzere Bandıramda yazılan raporda Sarıkamış harekâtı ile ilgili birtakım 
bilgiler verilmiştir. Sandırsın raporuna göre 90.000 bin kişilik ordudan sadece 
12.000 kişinin kurtulduğunu bildirmektedir. Geri dönenler dışındaki 
askerlerin ya öldürülmesi ya da açlıktan, soğuktan hayatı kaybettiğini ve yahut 
esir olduğunu bildirmektedir. (SüleymanTekir 2015, 798). 
Fransız genelkurmay Doğu Diller Enstitüsü uzmanı Mauric Larche 1926'da 
yayınladığı “La Guerre Turqu Dans La Guerre Mondiale” adlı eserinde 
muhtemelen Alman kaynaklara dayanarak Türk kayıplarını 90.000 bin olarak 
vermektedir. (SüleymanTekir 2015, 799). Ayrıca Alman kurmay başkan 
yardımcılığını yapan Alman Guze, yayınladığı hatıralarında, 30.000 ölü ve 
7000 esir aldıklarını ve muharebeden sonra 23.000 bin ölü gömdüklerini resmi 
yayınlarında bildirmişlerdir. Ona göre kayıpların sayısının toplamı 60.000 bin 
bulmaktadır. (kurmay 1993, 535). 
Bir Türk kaynağında Sarıkamış'ta Türk zayiatı ile ilgili ise 90.000 bin kişiden 
söz edilmiştir. (Alşan 2014, 76). 
Ayrıca, Sarıkamış taarruzunun kayıplarının konusu ile ilgili Genelkurmay 
Başkanlığının III. Ordu harekâtı hakkındaki kitabında 60.000 bin asker 
kaybettiğini ifade etmektedir. (kurmay 1993, 535). 
Tuncay öğün, genelkurmay başkanlığı Harp Encümeni tespitlerine dayanarak 
yaptığı çalışmada 23.000 bin askerin savaş alanında,10.000 bin askerin savaş 
alanının gerisinde olmak üzere toplam ölü sayısı 33.000 olarak vermektedir. 
(Öğün 2019, 107) (SüleymanTekir 2015, 801). 
Rus kaynaklara göre genel olarak Osmanlı ordusunun ölen, yaralanan ve 
tutsak olarak yaklaşık 70.000-80.000 arası asker kaybettiğini belirtmektedir. 
Nitekim Vladimir Nikoliskyya göre Osmanlı ordusundan geriye sadece 
12.000 askerin döndüğünü kalan 78.000 in ise ölü, yaralı ve esir olmak üzere 
kayıp olduğunu iddia etmektedir. (Sadigov 2019, 289). 
Ruslar Sarıkamış'ta yaşadığı kayıpları değerlendiren yabancı araştırmacıların 
çoğunluğu toplam 65.000 olan Rus ordusunun 16.000 ölü, 12.000 ise 
yaralanma ve donma yoluyla savaş dışı kalarak toplamda 28.000 kayıp verdiği 
noktasında birleşmektedir. Bunula bir grup Rus araştırmacı tarafından yapılan 
bir çalışmada ise Rusların kayıplarını 20.000 bin ölmek üzere 6.000 bin asker 
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de hasta veya yaralı, toplam 26.000 bin kişiydi. (SüleymanTekir 2015, 803- 
804). 
Harekât sona erdikten sonra ölen Türk askerler binlercesinin cesedi ilk 
baharın gelişi ortaya çıkmış ve o cesetler Ruslar tarafından gömülmüştür. 
fedor Eliseyev eserinde, 1915 yılın Mart ayında Kars bölge komutanının 
Kafkas ordusu genel komutanı Nikolay Yudeniçe, 23.000 bin Türk askerini 
defnettiklerini rapor ettiğini yazmıştır. Bütün Sarıkamış çevresinde ise 
yaklaşık 28.000 Türk askeri defnedilmişler. (Sadigov 2019, 289). 

Sarıkamış Yenilgisinin Askeri ve Strateji Etkileri 

Bu harekatın sırasında III. Ordu neredeyse tamamen yok olması Anadolu'yu 
Rus istilasına karşı büyük ölçüde savunmasız bırakmıştı. Ancak Osmanlılar 
Sarıkamış taarruzunda ağır şekilde kaybettiler, Rus ordusunun önünde 
Anadolu ve İran'ının batısına doğru büyük bir kapı açmasına sebep olmuştur. 
Rus kuvvetleri Sarıkamış taarruzunu kazandıktan sonra Rus ordusu Şarbant 
liderliğinde Tebriz_Savucbulak'a doğru ilerlemişler. 31 Ocak'ta Rus 
kuvvetleri tarafından Tebriz işgal edilmişti ve 28 Mayıs 1915'te Savucbulak'ı 
da işgal etmişler. Kasımın sonlarında 1915'te Kafkas'taki Rus ordular 
Erzurum'a saldırmaya karar vermişler. Üstelik Erzurum Anadolu'da stratejik, 
siyasal ve ekonomik açısından çok önemli bir mevkidir. Dolaysıyla 
Erzurum'un işgal olması Şubat 1916'da Osmanlı devletini büyük bir tehlikeye 
sürükledi. (Lazarev 1989, 614). 
Ayrıca 1916'da ilkbaharda Kafkas'taki Rus kuvvetleri Tebriz_Musul çizgisine 
doğru ilerlemişler. Nitekim Rus kuvvetleri Nisan ayında kuzey 
Mezopotamya'da Büyük ve çok önemli bir yeri ele almışlar (Revanduz). 
Ayrıca Sonuç olarak 1915_1916 arasında Osmanlı kuvvetleri Kafkas 
cephesinde büyük başarısızlığa maruz kalmıştır. Bundan dolayı Kafkas'taki 
Rus kuvvetleri 250 kilometre boyutunda Osmanlı toprağına girmişler ve bu 
olay doğu Anadolu'nun işgal edilmesine sebep olmuştur (Lazarev 1989, 615). 
Sonuç 

Birinci dünya savaşından önce Osmanlı Rus arasında, xvıı yüzyılından sonra 
birçok savaş olmuştur. Bütün bu savaşlarda “kırım savaşı” hariç Osmanlı 
devleti mağlup oldu ve o savaşların neticesinde kendi topraklarının bir 
parçasını Rusya için bırakmak zorunda kalmıştı. 

Sarıkamış taarruzu Osmanlı ve Rus savaşlarının uzatılması sayabiliriz. Çünkü 
Osmanlı devleti Sarıkamış taarruzu ederek 93 harbinde kendi kaybettiği 
toprakları geri almak istiyordu. Bununla kendi geçmişindeki mağlubiyetini 
eski ve büyük düşmanından yani Rusya'dan intikamını istemişti. 

Sarıkamış taarruzu kaybederek 93 harbinde kaybettiği şehirleri geri 
almamasına rağmen birkaç önemli ve strateji mevki ve şehirlerini kaybetti ve 
Rusya ordusunun hakimiyetinin altına geçmiştir. 
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Rusya Sarıkamış'ta savaşı kazanarak hem Kafkas cephesinde hem de İran'ın 
kuzeybatısında ve kuzey Mezopotamya'da birkaç önemli strateji noktalar ele 
almıştır. 

Sarıkamış taarruzundan sonra 1917’ye kadar Rus kuvvetleri Osmanlı 
şehirlerinin işgal ettiği yerlerde kalmıştır. Ancak 1917 Bolşevik devrimin bir 
sonuç olarak savaşta işgal ettiği yerlerini çekilmeye karar vermişler, Osmanlı 
toprakları dahil. 

Bu taarruz sonuç olarak birinci dünya savaşının en ağır cephelerinden biridir. 
Zira bu taarruzda her iki tarafta yaklaşık yüz bin insanın hayatını 
kaybetmesine neden oldu. Aynı zamanda bütün kaynaklara göre bu taarruzda 
Osmanlı zayiattı hem canı hem de maddi olarak daha fazlaydı. 

Sarıkamış taarruzunun Osmanlı yenilgisi ile ilgili kaynaklar birkaç 
nedenlerden bahsederler; kış havasının etkisi, giyecek, yiyecek ve taşıma 
araçları ve teçhizat ve irtibat yetersiz olduğu ile başkomutanı Enver Paşa'nın 
tecrübesiz olduğuna işaret ediyorlar. Çünkü Enver Paşa bu taarruzdan önce 
hiçbir savaş ve cepheyi yönetmedi. 
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Mühimme Defterlerine Göre Osmanlı Hakimiyetinde 
Sudan 

Tarıg Idrıs Abdalla Gabreel* 

Özet 

Osmanlı Devletiʼnde karar organı olan Divan-ı Hümayun’da tutulan 
defterlerin en önemlisi olan Mühimme defterleridir. Osmanlı Devlet 
mekanizmasının işleyişi, tebaa ile olan ilişkiler, siyasi, askeri ve sosyal 
konulara dair hükümleri içeren birinci elden kaynak niteliğindedirler. Nitekim 
Önceden Osmanlı hâkimiyeti altına girmiş olan 38ʼi aşkin devletlerin 
tarihlerine ait kayıtlar mevcuttur. Bu ülkelerin yazarları tarihlerini yazerken 
Osmanlı Arşivine başvuru yapmadan yazdıkları eksik kalacaktır. 

Bu çalışmada kastedilen Sudan, kânȗnî Sultan Süleyman zamanında 
fethedilen Sudan topraklarında bulunan Habeş eyâletidir. Bu eyaletin büyük 
bir kısmı bugünkü Sudanʼın toprakları üzerinde olup ilk merkezi Sudanʼnın 
meşhur liman şehri olan Sevâkin olmuştur. Osmanlı Arişviʼnde bulunan 267 
Mühimme defterleri taradıktan sonra Habeş eyaletiʼnin kuruluş ve 
Osmanlıʼnın oradaki münâsebtleri ile ilgili hükümleri değerlendirdik. 
Dolaysıyla yapılan bu çalışma Mühimme defterlerindeki hükümler Sudan 
tarihine ışık tutması bakımında önemlidir. 

 
Anahtar Kelimeler: Mühimme Defterleri, Osmanlı, Sudan, Habeş, Sevakin, 
Musavva 

 
Giriş 

Geçmiş ile bugün ve geleceğin arasına sağlam köprü oluşturan ve nesilden 
nesile bize insanlığın tecrübelerini aktaran arşiv, bir devletin veyahut bir 
milletin tarihini öğrenebilmek için ilk başvurmamız gereken önemli bir 
müessesedir. Osmanlı Devleti Türk devletlerinden aldığı arşiv tutma adeti 
sayesinde hüküm sürdüğü topraklarda kültür ve tarihi kaydedip bize 
aktarmıştır. Mühimme defterleri Başbakanlık Osmanlı Arşiviʼnde bulunan 
serileri'nin en önemlisi ve ilk müracaat edilen defterleridir. Mühimme 
defterleri, Divân-i hümâyȗnʼda yapılan toplantıʼda çıkan kararların 
kaydolunduğu defterlerdir. 

 
* Sakarya Ünivrsitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Tarih Bölümü Doktora öğrencisi. 
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Mühimme Defterlerine göre Osmanlı Hakimiyetinde Sudan, başlığı altında 
yaptığımız bu çalışma, aslıda yüksek lisans tezimin bir barçasıdır. Çalışmadan 
gayemiz yeniden tarihimizi kendi kendimizi ve birincel kaynak olan arşiv 
belgelerine dayanarak yazma temelini koymaktır. Bilindiği üzere (Tarihi 
güçlü olan yazar) ve özellikle Sudan gibi Afrika ülkelerinin tarihi sümürgeci 
ülkeler tarafından yazılmaktadır. 

Bu çalışma süresinde Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde Mühimme tasnifınde 
(A.DVNS. MHM.d) bulunan 267 defterin tamamını taradık. Bu defterlerin her 
birinin sayfa adedini yazmak uzun zaman alacaktır. İçlerinde 200 sayfa olanı 
olduğu gibi, 500 sayfa olanı da vardı. Ortalama 300 sayfadan hesaplayacak 
olursak, toplamda 80.000 sayfa ve her sayfada ortalama 3 hüküm bulunduğu 
hesabından yola çıkarsak 240.000 hükmü tarayıp bunların içinden de Sudan 
ve Habeşistan ile alakalı tesbit ettiğimiz 312 adet hükmü yeni harflere 
aktardık. Yeni harflere aktarılan bu hükümlerden ortaya sağlam bir metin 
çıkması sağlanmıştır. 

Yapılan bu çalışma, giriş bölümü ve onu takib eden üç bölümden 
oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmayla ilgili genel bilgilerndirme 
yapılmıştır. Birinci bölümde Osmanlı arşiviʼnin önemi ve Mühimme 
defterleriʼnin genel özellikleri hakkında bilgi verimiştir. İkinci bölümde, 
mühimme defterlerinden toplanan hükümleri, Osmanlilarnin Sudan ve Doğu 
Afrika ile ilk temaslari. Üçüncü bölümde ise Habeş eyâletiʼn kuruluşu ve 
idârî, mâlî ve askerî teşkilâtı olarak tasnif ederek değerlendirmelerini 
yapmaya çalıştık. 

Osmanlı Arşivi ve Mühimme Defterleri (MD) 

Osmanlı Arşiviʼnin Önemi 

Ünlü Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Halil İNALCIK "Bana Osmanlı Arşivlerini 
verin size bir kültür imparatorluğu kurayım" diyerek Osmanlı Arşivlerinin 
önemini çok veciz bir şekilde ortaya koymuştur (H. O. Yildirim ve Diğerleri, 
2000). Arşiv, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi yapan ve 
devletlerin kimliği ve hüviyetini muhafaza eden bir müessesedir. Arşivlerin 
en büyük özelliği, ilimlerine başlangıç ve ilk elden kaynak olmalarıdır. 
Bundan dolayıdır ki, bir devletin ve milletin tarihi, devlet ve millet hayatının 
öz çizgileri demek olan arşivlerinde gizlidir. 

Arşivler Türk devlet geleneğinde önemli bir yere sahip olmuşlardır. 
Uygurlar'da başlayan sistemli bir arşiv meydana getirme hareketi, Anadolu 
Selçukluları'nda gelişerek, Osmanlı Devleti'nde zirveye ulaşmıştır. Türk- 
İslâm ahlâkından gelen yazılı kâğıda saygı gösterilmesi geleneği, devlet 
işlerine âit yazılı vesikaların müsveddeler de dâhil olmak üzere titizlikle 
muhafaza edilmesine yol açmıştır (BOA, 5 Nolu MD, 1994). Arşivler, yeni 
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kurulan devletlerin yasal dayanakları olarak ortaya çıkmıştır. Yeni sınırların 
yönetiminin gerçekleşmesinde belgeler temel göstergeler olmuştur. Arşivler 
mülkiyetin ve toplumsal hayatın düzenli bir şekilde yürümesi ve 
devamlılığının teminatı olarak kabul edilmişlerdir. Bu da toplumla bireyler 
arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle gerçekleşmiştir (BOA, 3 Nolu MD, 1993). 

Adriyatik'ten Basra körfezine kadar uzanan üç kıta üzerinde, çok geniş bir 
coğrafyada varlık gösteren ve bünyesinden otuza yakın devlet çıkaran 
Osmanlı Devleti'nin, yüzyıllar boyunca büyük bir dikkat ve özenle 
oluşturduğu arşivler; uzun yıllar Osmanlı Devleti'nin hâkimiyeti altında 
bulunan Balkanlar, Kırım ve Kafkaslar, Orta Doğu, Arap Yarımadası, 
Akdeniz Adaları ve Kuzey Afrika'daki pek çok devletin kültür, iktisat ve 
siyasî tarihlerinin gün ışığına çıkarılmasında, milletlerarası hakların ispatı ve 
korunmasında, ayrıca vatandaş haklarının gerektiğinde hukukî mesnedi 
olması bakımından birinci el kaynak olan belgeleri bünyesinde bulundurması 
sebebiyle müstesna bir ehemmiyete sahiptir. Bugün Osmanlı Devleti'nin 
dağılmasından sonra ortaya çıkan devletlere mensup araştırmacılar, kendi 
tarihleriyle alakalı meseleleri açıklya kavuşturması için Başbakanlık Osmanlı 
Arşiviʼnde araştırma ve inceleme yapmaktadır ve buradan elde ettikleri 
mühim yayınlanmaktadırlar (BOA, 7 Nolu MD, 1998). 

Mühimme Defterlerine Genel Değerlendirme 

Mühimme Defterleri, Osmanlılar’ın Divan-ı Hümayun'da kararlaştırılan 
hususlar üzerine padişahın onayı alındıktan sonra düzenledikleri fermanların 
suretlerinin kaydedildiği defterlerdir. Söz konusu adlandırmanın bu defterler 
için kullanılıp genelleşmesi XVII. Yüzyılın sonlarından itibaren olmuştur. 
Daha önce divan kayıtlarının yer aldığı defterlere "mîrî ahkâm defterler" veya 
"ahkam-ı mîrî" denmekteydi (KÜTÜKOĞLU Mübahat, 2006). Mühimme 
Defterleri'nin Şeklî Özellikleri: 

Mühimme defterleri koleksiyonu Başbakanlık Arşivi'nde bulunmakla beraber 
günümüze ulaşabilen en eski tarihli iki mühimme defteri Topkapı 
Sarayı'ndadır. (TSMA, 951 / 1544 tarihli; TSMK, 959/1552 tarihli). 
Başbakanlık Arşivi'ndeki 961'den (1554) başlayan defterler tek bir seri içinde 
toplanmış değildir. 

Mühimme tasnifinden başka aslında mühimmeler arasında yer alması 
gerekirken sonradan bulunduğu için ayrı bir tasnif haline getirilen on yedi 
defterden ibaret Mühimme Zeyli (980- ı ı 59/1572-1746 yılları arasında) 
altmış sekiz Mühimme-i Askeri (1196/ 1782'den itibaren). On Mühimme-i 
Mektȗm (1203/ 1789'dan itibaren) ve onbeş Mühimme-i Mısır (1119/1707 
'den itibaren) mevcuttur. Koleksiyon içinde olmakla beraber 266 ciltlik serinin 
tamamı da gerçek anlamda mühimme değildir. Arada buyuruldu ve tahvil 
hükmü defterleri de vardır. Bazı istisnalar dışında mühimme defterleri, 
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kaleme alındıkları sadrazam ve reʼîsüʼl- küttabın devrini belirten bir başlıkla 
başlar. O defterin ihtiva ettiği hükümlerin tarihleri içinde bu makamlarda 
değişiklik olmuşsa tekrar yeni bir başlık atılmıştır (BOA, 7 Nolu MD, 1998). 

Mühimme defterlerindeki hükümler, divanda alınan kararların padişah 
tarafından tasdikinden sonra ferman haline getirilmiş halleri olduğu için 
ferman rükünlerini ihtiva eden belge suretleridir. Tarihin yeri ve şekli ise 
XVII. yüzyıl ortalarına kadar başlık şeklinde Arapça olarak haftanın günü, 
ayın adı ve yılı olarak kaydedilmiştir. Bu tarihlerin bazılarında haftanın günü 
ile ayın tarihinin uymadığı görülür. XVII. yüzyıl ortalarına doğru ise önce 
başlık tarihle birlikte bazı hükümlerin altına da tarih atılmaya başlanmış. Daha 
sonra başlık tarih tamamen terkedilerek her hükmün altına ve ayın onar 
günlük devreleriyle (evâil, evâsıt, evâhir) ay ve yıl yazılmıştır. Nadir olmakla 
beraber tam tarih yazılmış bazı hükümlere de rastlanır (BOA, 3 Nolu MD, 
1994). 

Hüküm suretlerinin defter şekline getirilişi önceleri divana bağlı olarak 
çalışan kâtipler tarafından yapılırdı. Divana bağlı büroların gelişmesinden 
sonra defterleri Beylikçi Kalemi düzenlemiş, hükümleri yazanlarada 
"mühimme-nüvis" adı verilmiştir. Mühimme defterlerinde hükümlerin üst ve 
yanlarında yer alan notlar sayesinde fermanların hazırlanış ve yazılışları 
hakkında bilgi edinilmektedir (BOA, 3 Nolu MD, 1994). 

Mühimme Defterleri: Hükümlerin sâdır oldukları divânlar bakımından dört 
ayrı grupta değerlendirebilir: 

1- Padişahın payitahtta bulunduğu sırada, Sadrazam başkanlığındaki 
divân toplantısından çıkan emirlerin kaydolunduğu Mühimme Defterleri. 

2- Rikâb Mühimmesi: Sadrazamın sefer veya baska bir sebeple 
payitahttan ayrılırken yerine vekil olarak bıraktığı Rikâb kaymakamı veya 
Sadaret kaymakamı denilen görevli başkanlığında toplanan Divân'da alınan 
kararların yazıldığı defterler. 

3- Ordu Mühimmesi: Ordu ile birlikte sefere çıkan sadrazamın sefer 
sırasında akdettiği divân toplantılarında alınan kararların yazıldığı defterler. 

4- Kaymakamlık Mühimmesi: Padişah ve sadrazamın aynı anda 
Dersaadet'ten ayrıldığında, devlet işlerini tedvir etmek üzere tayin edilen 
Sadaret kaymakamının müstakil olarak akdettiği divânlarda alınan önemli 
kararların yazıldığı defterler (BOA, 5 Nolu MD, 1994). 

Mühimme Defterleri'nin yukarıda ifade edilen şeklî özellikleri yanında, 
muhteva bakımından önem ve değerlerini de aşağıdaki başlıklarda toplamak 
mümkündür. 
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1- Mühimme Defterleri, Osmanlı Devleti'nin merkez ve taşra 
teskilatındaki idarî ve askerî organların yapısı, karsılıklı münasebetleri, 
çalışma tarzları, fonksiyonları hakkında önemli kaynaktır. Müesseselerin 
organizasyon ve isleyisi, hukukî prosedür hükümlerinin tetkikiyle 
anlaşılabilir. 

2- Komsu ülkeler ile Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Arabistan 
Yarımadası, Kafkaslar ve Rusya tarihleri açısından önemli bilgiler ihtiva 
ederler. 

3- Osmanlı Devleti'nin, gayr-i müslim tebeası ile olan münasebetleri, 
azınlıklar hukuku, halkın sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının temini 
hususlarındaki yönetim politikası, ibadet ve âyin serbestiyeti, mâbedlerin 
inşası gibi konular Mühimme Defterleri'nde çokça görülür. 

4- Hac organizesi, surre alayları ve mukaddes belgelere götürülen 
hizmetler, konu olarak ayrı bir yer tutar. 

5- Osmanlı kültür ve sanat faaliyetleri cümlesinden, imar ve iskân 
siyaseti, çevre ve belediye hizmetleri, sağlık ve eğitim işleri, geniş vakıf 
idarelerinin problemleri ve teftişleri bakımından da zengin malzeme ihtiva 
ederler. 

6- Sayıları hayli fazla olan ve Ordu Divânı'nca tutulan Mühimme 
Defterleri, askerî tarih, harp tarihi ve lojistik hizmetler tarihi yönünden de 
birinci elden kaynaktırlar. 

Netice olarak, XVIII. yüzyılda devlet işlerinin Divân-ı Hümayûn'dan Paşa 
Kapısı'na kaydığı, Bâb-ı Âlî'nin, yönetimde ağırlığının hissedilmeğe başladığı 
dönemlerde yavaş yavaş padişah fermanlarının yerini sadrazam buyrulduları 
almaya başlamış ve bu buyruldular için "Ayniyat Defteri" adı altında yeni bir 
defter türü tutulmaya başlanmıştır ((H. O. Yildirim ve Diğerleri, 2000). 

Toplanan Belgelerin Değerlendirmesi 

Osmanlılarnın Sudan Ve Doğu Afrika İle İlk Temasları 

Osmanlı Devleti doğu Afrika ile temasları Mısırˈın fethiˈnden ve Kızıldeniz 
sahilleri ele geçirdikten sonra başlar. Doğu Afrika Osmanlılarˈdan önceki 
Mısır Hâkimleri Memluklerin hâkimiyeti altında idi. Memlukler bu bölgenin 
devletin şah damarı ticaret yolunda olması hasebiyle ve özellikle de Sevakin 
gibi Liman şehirlerine büyük önem vermekteydirler. Mısırˈın fethi ile 
Memluklere bağlı topraklar, Osmanlı Devleti’ne intikal etmiştir. Söz konusu 
bölge, Hint Okyanusu ile bilhassa Kızıldeniz sahillerini elinde bulunduran 
Osmanlılar için doğu ticaretinin kontrolü açısından büyük önem taşıyordu. Bu 
sıralarda müstemlekeci bir güç olarak ortaya çıkan ve Habeşistan’ı efsanevî 
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kayıp hristiyanların ülkesi olarak gören Portekizliler, Habeş hükümdarlarını 
çeşitli yollarla razı ederek sahillerde bazı üsler kurmuşlar, doğu ticaretini ele 
geçirmeye çalışmışlar ve misyoner teşkilâtlarıyla Habeşistan’da Hıristiyanlığı 
desteklemeye başlamışlardı (ORHONLU Cengiz, 1996). Osmanlılar Halifelik 
vazifesi üstelendiği için hem bölgedeki varlığını sürdürmeye çalışan 
müslümanlara yardım hem de doğu ticareti kontrol altına alma amacıyla 
bölgedeki mücadeleye güçlü bir aday olarak girmiştir. Ayrıca bu bölgenin 
güvenliğini sağlamak kutsal beldelerin yerli ve yabancı güçlerden korunması 
demektir. 

Özdemıir Paşaˈnın Mısırˈın Güney Ve Sudan’ın Kuzeyine Seferi 

Hint seferinden dönüşte Mısır’ın güneyinde bulunan bazı kale ve toprakların 
ele geçirildiği müşahede olunmuştur. Kuzey Sudan topraklarına da isabeteden 
bu yerler Foncistan ve Habeşistan toprklarıdır. Osmanlı müellifleri çok geniş 
bir sahayı Habeşistan olarak tanımlamaktadırlar (Orhonlu, 1996). Evliya 
Çelebiʼy göre Hadım Süleyman Paşa Hint ve daha sonra Yemen seferinden 
dönerken Kızıldeniz’de Kuseyr limanında Karaya asker çıkarıp zikredilen 
seferlerde yanında bulunan Özdemir Bey’i bu yerlerin alınmasına memur 
ederek Mısır’a gitti (Evliya Çelebi, 2011). Mısır’ın Çerkez Kölemenlerinden 
olup Osmanlı hizmetine girdikten sonra ilerleyip bölükbaşı oldu. Hint 
seferinden itibaren tanınmaya başladı (Gelebulu Â. M, 1994). Asılında 
Memluklerin hizmetinde olan genç beylerden idi. 

Özdemir Bey, Nil üzerinde bir nehir filosu ile güneye indi. Arap aşiretlerini 
itaat altına almaya muvaffak oldu. İbrim, Derr, Mağrak, Say gibi şehirler ve 
etrafında bulunan yerler güneyde bulunan Func Devleti’nin nüfuzu altında 
bulunuyordu. Özdemir Bey, İbrim ve Derrz kalelerini, Mağrak ve Say 
şehirlerini ele geçirdi; Say’da bir kale inşa ettirerek güney sınırlarını emniyet 
altına aldı (Evliya Çelebi, 2011). 

Evliya Çelebiʼye göre Sevakinʼin de Özdemri Paşa tarafından ele 
geçirilmiştir. Ama Osmanlı Devleti’nin resmi belgelerine göre Sevakin daha 
önce yerli mutasarrıfı Osmanlı Devleti’ne itaat edip 1554ˈde Abdülbaki Bey 
ilk sancak beyi olarak tayin olunmuştur (ORHONLU, 1996). 1556 tarihinde 
Sevakin Özdemir Paşaʼya tevcih olunmuştur (BOA, 2 Nolu MD, 1555). 
Muhtemelen Nil yolu uzun ve zor oluğudan kızıldeniz yolunu tercih ettiğinde 
ona verildi. Böylece fiili hâkimiyet olmasa da Özdemir Paşa, Osmanlı 
Devleti’nin güney sınırlarını Mısır’dan çıkartıp Sudanʼın yerli hâkimi olan 
Funç Sultanlığının kuzey topraklarına kadar uzatmıştır. Bu da iki devlet 
arasındaki münasebetlerin başlaması demek oluyor. 

Görünüşte askeri nitelik taşıyan bu harekâtın bir başka boyutu da kültürel ve 
dini özelikler ihtiva etmesidir. Zira hareketin hemen sorasında İslamı tebliğ 
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maksadıyla birçok âlim buraya gönderilmiştir. Funç Sultanı Abdülkadir b. 
Amare bu âlimlere büyük saygı göstermiş ve geçimlerini temin için topraklar 
tahsis etmiş, ayrıca çeşitli lütuf ve ihsanlarda bulunmuştur. Şeyh İdris b. 
Muhammed Ahmed ile Şeyh Hasan Hasune el-Endülüsi buraya gönderilen 
âlimlerden sadece birkaçıdır (Karacakaya Recep ve diğerleri, 2013). 

Func Devleti (Yerli Hakimler) İle İlişkileri 

Funç Sultanlığı Mavi Nil ile Beyaz Nil arasında yer alan bir devlettir. Bu 
toprak üzerinde bugün Sudan Devleti yer almaktadır. Funçlar Amare b. Adlan 
liderliğinde 1504 yılında Hristiyan olan Aleve krallığına karşı mücadele ile 
bağımsızlığını ilan edip Hartumʼa yaklaşık 300 km. mesafede olan Sinnarˈı 
başkent yapmışlardır (Aykaç Mehmet, 1996). Funç Devletiʼne Osmanlı 
belgelerinde ve müelliflerinde “Foncistan ismiyle çokça rastlanmaktadır. Bu 
Saltanat, Sudanʼda hem ilk İslam devleti hem de Arapların bu bölgeyi devamlı 
hâkimi olmak için temel attıklarını göstermektedir. Yani bölgenin Araplaşma 
döneminin başlangıcı demektir. 

Osmanlıların Funç Devleti ile ilk münasebeti, yerel rivayetlere göre Sultan I. 
Selimˈin Mısırˈı zabtı (1517) ile başlar. Sudan tarihçisi Naum Şukeyrʼin 
“Tarihuʼs- Sudan” isimli meşhur eserinde bu rivayet yer almakla beraber 
olayın Sultan I. Selim döneminde vuku bulduğuna dair birkaç delil 
zikretmiştir. Delillerden biri de seferin durdurma nedeni Funç kralı Amareˈnin 
I. Selimˈe yazdığı mektuptur. Mektupta Funçların Müslüman ve Arap 
oldukları yazmakta ve bir de soy ağacı ihtiva etmekteydi (Nuam Şukeyr, 
1981). Lakin bu iddianın kaynağına dair hr hangi bir belge yoktur. 
Muhtemelen bu yanlış değerlendirme Orhonluˈnun işaret ettiği gibi, batılı 
yazarların hatalarına dayanmaktadır (Orhonlu, 1996). Yukarıda geçen Evliya 
Çelebinin rivayeti ve belgelerin de desteklediği gibi bu fetih harekâtı Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde Hadım Süleyman Paşa’nın Mısır Beylerbeyliği 
sırasında Özdemir beyin liderliğinde vuku bulmuştur. 

İki devlet arasındaki ilişkilerde başka önemli bir husus da ticaretin devam 
etmesidir. Sevakin Limanı, tabii olarak bugünkü Sudan topraklarını içine 
Osmanlı Habeş eyaletinin kuzey kısmı ile Fuç sultanlığının ticaret bakımında 
bir mahreci idi. Bu bölgede mübadele üzerine dayanan ve hububat ile 
dokumanın esas teşkil ettiği bir ticaret hüküm sürmekte idi. Habeş ve 
Funçların arasındaki ticari ilişkileri zaman zaman çıkan kargaşalara rağmen 
devam etmekte idi. 

Mühimme serisinin farklı defterlerinden elde ettiğimiz belgeleri bu konuyu 
aydınlatacak kadar mâhiyttedir. Osmanlı devlet adamları Funç Sultanlığını 
daha doğrusu ona bağlı aşiretleri hep “asi Fuclar” diye vasıflandırmakta idi. 
Örneğin 21 Safer sene 983 tarihli bir belgede Habeş Beylerbeyinin merkeze 
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gönderdiği mektup üzerine gelen cevapta, eyaletin zahire eksikliği temin 
etmek için her yıl asi Funçlara mübâdele süreetiyle bez verip zahire alırdı. Bu 
da hazinenin darılmasına yol açmıştır (BOA, 2 Nolu MD, 1574). Habeş 
Beylerbeyi bazı dönemlerde hazinesin canlandırma ve zahire temin etmek için 
bez Mısırʼdan istenilmesi ve bazen Mısırʼa tabi Said veilayetinden verimli 
toprakları verilmesi de sürekli talepte bulunmakta idi (BOA, 28 Nolu MD, 
1576). Osmanlıların Funçları âsî olarak saymasının sebebi büyük ihtimal Funç 
sultanlığının Osmanlı hâkimiyetini tanımamasından veyahut önceden 
Özdemir Beyʼe itaat edip Osmanlı hâkimiyeti kabul eden aşiretlerin isyan 
etmesi sonucundan da olabilir. 

Func Devleti’ne bağlı olan Arap kabile ve aşiretleri arasıra Osmanlı 
hâkimiyetini tanımayarak eyalet merkezi olan Sevakin ve etrafına 
saldırıyorlardı. Bu saldırılarda, Sudanʼın iktisadı hayatında çok rol oynayan 
doğ-batı yönünde cereyan eden ticaretin mahreci olan Sevakin limanın 
basiretsiz idarecilerinin fazla vergi talebi veya limanın kapatılması büyük rol 
oynamıştır (ORHONLU, 1996). Kasım 1698 tarihli bir belgede bu durum 
gayet açıkça görülmektdir. Belgeye göre Habeş Beylerbeyi Mehemmed Paşa, 
Funçların merkezi olan Sinnarʼdan Hicazʼa gitmek maksadıyla Sevakinʼe 
gelen kervanlardan her köle ve hayvan başı eski verginin iki katı kader 
istemiştir. Bu talep Hicazʼa gidemek isteyen haciler ve tüccârları ziyadesiyle 
rahatsız etmiş ve gideni haksız hak gitirmiştir. Nihayet durum, Mekke Şerifi 
vasıtasıyla merkeze şikâyet edilmişdir (BOA, 110 Nolu MD, 1689). Bu gibi 
muameleler yüzünden Funçlar bazen, Habeşistan Meliki ile ticaret ve işbirliği 
yapmak zorunda kalmışlardı (BOA, 48 Nolu MD, 1583). 

Sevakin bir ada şehri olması hasebiyle su ihtiyaçları karadan temin edilmekte 
idi. Şehrin etrafında kalan Arap aşiretleri bazen isyan edip şehrin su ihtiyacını 
temin etmekten el çekmekte idi. Bu sorunu çözülmesi için su kaynakların 
bulunduğu yerin etrafına kale inşâ edilerek buraların koruma altına alınması 
kararlaştırılmıştır. 29 Mayıs 1564 tarihinde Mısır çavuşlarında Yakup 
200.000 akçelik dirliğe tasarruf ile Sevakin sancakbeyi tayin edilmiştir 
(KARACAKAYA Recep, 2013). Öyle anlaşılıyor ki bu âsî kabilelerin Habeş 
eyaletine ciddi zararı vardır. 1571 yılında Habeş Beylebeyi Sevakinʼe 
geldiğinde Funç aşiretleri ile Sevakin kuvvetleri arasında büyük bir muhârebe 
cereyan ediyordu. Bu muhârebede Funçlara tabi kabileler büyük yenilgiye 
uğratılmıştır. Muhârebenin en şiddeti anında Beylerbeyinin gelmesi Sevakin 
askerlerin moral kazandırmış ve Funç kuvvetleri panik içerisinde kaçmaya 
başlamışlardı (BOA, 16 Nolu MD, 1571). 

Bu aşiretlerden Hassanalı, Abdallab, Arekiyyȗn, Şakiyye, Halanka, Tireyfia, 
Dwahia, Bedayria, Felalit, Tekarir gibi ismler tesbit edilmekle beraber 
hangisinin Func federasyonuna tabi olduğu tam olarak bilinmemektedir. Böyle 
olmakla beraber bu aşiretleri Hasanalı, Abdallab, Arekiyyȗn ve 
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Şaikiyyeʼye bağlı bölümler olması akla daha yakındır (ORHANLU, 1996) Bu 
kabile ve aşiretleri Sudanʼın kuzey ve kuzey batısında yerleşmektedir. 
Osmanlılar her ne kadar onları Funç tebası olarak tanısa da çoğu Funçlardan 
önce küçük saltanlıklardı ve Funçların federasyonuna dâhil olmamışlardı. 
Federasyon içinde olanlar da merkezden uzak oldukları için zaman zaman 
bağımsız olarak hareket edip Funçlara isyan ediyorlardı. 

Yukarıda bahis konusu Funç tebası arasında Osmanlı Devletiʼnin Habeş 
Beylerbeylerine itaat edip samimi olanlar da vardı. Aralık 1589 de Funç 
Beylerinden Ferecullâh isminde bir Bey on bin adamıyla Habeş Beylerbeyine 
gelip itaat etmişti. Habeş Beylerbeyi kâfirlerle mücadelesinde Faerecullâh ve 
adamlarını kullanarak bir çok başarılar kazanmıştır (BOA, 66 Nolu MD, 
1589). küffarların melikleri başta olmak üzere askerlerinden 200.000den fazla 
öldürmüşler. Ferecullâh Bey bununla yetmedi. Beylerbeyine her zaman 
yardım edeceğine söz verdi. Habeş Beylerbeyine sadakat ve samimiyetini 
göstermek için “oğlumu rehîn vireyim” demiştir. 

Osmanlı Devleti, Funç sultanlığını önemli bir siyasi varlık kabul etmeyerek 
bir kabileler topluluğu addetmiştir. Bu topluluğun daimi bir hale gelen 
tecavüzleri Mısır ve Habeş Beylerbeylerinin imkân ve takdirlerine kalmıştı 
(ORHANLU, 1996). Bunun için Funçların tüm topraklarını fethetme fikir 
veya planı mevcut değildir. Bazı belgelerde Funç Devleti’nin fetih fikrine 
rastlansa da, bu sadece Habeş Beylerbeyinin düşüncesi olup merkezden kabul 
bulunmayınca fiilî olarak uygulamaya geçilmemişti. Nisan 1577ʼde Habeş 
Beylerbeyliğine uzun zamandır tayin edilmesine rağmen Beylerbeyliğine 
gitmeyen Süleyman Paşaʼya ve Mısır Beylerbeyine gönderilen hükümlerde 
Funç sultanlığına safere çıkma fikrinden vazgeçip görev yerine gitmesi 
emredilmiştir (BOA, 30 Nolu MD, 1577). Nitekim Osmanlı Devletiʼnin 
müslüman olan Funç sultanlığı ile ilişkileri çok iyi olmamsına rağmen, diğer 
Afrika Müslümanlarıyla olan ilişkilere nisbetle daha iyi düzeyde olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Sudanˈnın Doğusundaki Habeş Eyaletin Kuruluşu 

Sevakin Sancağı 

Sevakin'in Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi, ileriki zamanlarda yapılması 
planlanan ve bu harekâtla uygulamaya konulan Habeşistan harekâtına büyük 
bir dayanak teşkil etmiştir. Sevvakin'e idari düzen verilerek burası Mısır'a 
bağlı bir sancak merkezi olarak teşkilatlandırılmış ve ilk sancak beyi olarak 
Abdülbaki Bey tayin olunmuştur “10 Nisan 1554”. Sevvakin sancakbeyleri 
Cidde sancakbeyleri ile denk kabul olunmuştur (Karacakaya Recep, 2013). 
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Eyaletin Tesisi 

Özdemir Paşa bu harekâttan sonra İstanbul'a gelmiş ve bundan sonra Habeş 
eyaleti ile ilgili yapılacak harekât ve teşkilatlanma hakkında padişaha bilgi 
vermiştir. Bu görüşmeyi müteakip Özdemir Paşa'ya (on dört kere yüz bin) 
1.400.00 akçe salyâne tahsisi ile Habeş Beylerbeyiliği verilmiştir “5 
Temmuz 1555” (Orhanlu, 1996). 

Daha sonra Özdemir Paşaʼya tahsis olunan salyânenin kifâyet etmeyeceği göz 
önünde bulundurularak Yemen Vilayeti’ne tabi bulunan Dahlak adasının 
günlük dokuz kese olan hasılatının beylerbeyilik tahsisatına ilave olunmuş ve 
adanın idarî olarak Habeş eyaletine bağlanması karar altına alınmıştır (BOA, 
16 Nolu MD, 1571). Özdemir Paşa, Habeş Beylerbeyi ünvanıyla İstanbul'dan 
Mısır'a geri dönmüş ve üç bin asker ve ihtiyacını karşılayacak kadar 
mühimmat ve zahire alarak Süveyş'ten tedarik ettiği gemilerle Said üzerinden 
Sevvakin'e intikal etmiştir (Orhanlu, 1996). 

Habeş beylerbeyliği resmen 5 Temmuz 1555 “15 Şaban 962”de tesis 
edilmiştir. Özdemir Paşa, gene bin bir türlü güçlükle 3000 kişilik kuvvetini 
tamamlayıp, her türlü cephane ve zahiresi ile birlikte Süveyşden gemiler ile 
Sevvakin limanına nakletti. Yeni açılacak ülkeler için savaşmak üzere buraya 
gelen askerin mevacibi, Mısır eyâleti hazinesinden verilecekti. Özdemir 
Paşa’ya beylerbeylik tahsisatı olarak 14 defa yüz bin akça 1.400.000 sâlyâne 
de gene Mısır eyâleti hazinesinden verilecektir kazanmıştır (BOA, 2 Nolu 
MD, 1555). Fakat daha sonra bu mikdarm ona yetmeyeceği takdir edilerek ek 
olarak, o zaman Yemen’e tâbi bulunan Musavva limanının tam karşısındaki 
Dahlak adası idarî bakımdan Habeş eyâletine bağlandığı gibi, günde 9 kese 
olan geliri de beylerbeylik tahsisatı arasına alındı. Özdemir Paşa Nil nehri 
vasıtasıyla güneyden Habeşistan’a ulaşmaya çalıştıysa da tabiat şartları buna 
izin vermediğinden geri dönmek zorunda kaldı. Durumu merkeze bildirerek 
öncelikle Habeş eyaletinin kurulmasını sağladı ve henüz tam olarak 
zabtedilmediği halde 15 Şaban 962 “5 Temmuz 1555” tarihinde resmen 
kurulan Habeş beylerbeyiliğine getirildi (Evliya Çelebi, 2011). 

Eyaletin Etkili Beylerbeyleri 

Özdemir Paşa 

Özdemir Paşa bir taraftan eyalet teşkilatını daha sağlam zemin üzerine 
oturtmaya gayret sarf ederken diğer taraftan fetihlere ve düşmanların 
saldırılarma karşı mücadeleye devam etmiştir. Kif, Dahlak, Musavva gibi 
önemli şehirler ele geçirilmiştir. Musavva fetholunduktan sonra eyalet 
merkezi haline getirilmiştir. Özdemir Paşa burada bir saray ve kendi adına bir 
cami yaptırmıştır. Beylerbeyi 

Divanı da bu sarayda toplanmaya başlamıştır. Beylerbeyinin başında 
sorgucuyla halkın şikâyetlerini dinlediği ve önemli davalara bakıp münazaalı 
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olanlarmı adalet kıstasları dairesinde hallettiği bu divanlarda eyaletle alakalı 
sosyal, iktisadi ve askerî meselelere çözüm aranırdı. Saray limanda kurulduğu 
için aynı zamanda gümrük muamelelerinin yapıldığı bir mekân olarak da 
kullanılmaktaydı. Ticaret gemileri buraya yanaşır ve navlun öderlerdi 
(ORHANLU, 1996). 

Özdemir Paşa, Habeş harekâtını kuzey-doğuya yani bugünkü Sudan ülkesinin 
güney-doğusuna kaydırarak devam ettirmiş, burada yaşayan Beja kabilesi 
üzerine yapılan sefer iyi neticelenmemiştir. Zira bu harekâtta, iklim ve arazi 
şartları, karşılarına çıkan düşmandan daha tahrip edici olmuştur. Günlerce 
süren bu harekâtta Özdemir Paşa ile birlikte çok sayıda asker hastalanmış, bu 
vaziyet üzerine Osmanlı kuvvetleri Debarva'ya geri dönmek zorunda 
kalmıştır. Özdemir Paşa bu harekâttan bir yıl sonra vefat etmiştir “1560”. 
Mezarı Musavvaʼdadır (KÜÇÜK Cevdet, 1996). 

Özdemiroğlu Osman Paşa 

Özdemir Paşa'nın ölümünden sonra yerine oğlu Osman Paşa tayin edilmiştir. 
Özdemiroğlu Osman Paşa, babasının izinden giderek planlanan fetihleri 
gerçekleştirmek için azami çaba harcamıştır. Babasının ölümü üzerine eyalet 
yönetiminde meydana gelen boşluktan istifade eden Habeşistan kralının işgal 
ettiği Debarva'yı ve diğer toprakları geri almış, Habeşistan'ın içine düştüğü iç 
karışıklıktan istifade ile fiili idaresini   ve   siyasal   nüfuzunu genişletmiştir. 
Özdemiroğlu Osman Paşa eyaletteki icraatlarını ve fethettiği yerler hakkında 
sık sık İstanbul'a bilgi ulaştırmaktaydı (Evliya Çelebi, 2011). 

Ancak Habeş eyaletiııin nispeten mamuriyeti. Etrafında bulunan yağmacı 
kabilelerin sürekli saldırılarına maruz kalmasına sebep olmuştur. Ayrıca yerel 
Habeş beylerinin verdikleri mücadele Osman Paşa'yı uğraştırmıştır. Osman 
Paşa, Yukarı Mısır adı verilen Said bölgesindeki İbrim Sancağı'nı genişleterek 
beylerbeyilik statüsüne çıkarmıştır (ORHANLU, 1996). Burada amaç Habeş 
ve Mısır eyaletlerini tek vücut kılmaktır. Daha sonra her ne kadar İbrirm 
Eyaleti ilga edilmişse de Osman Paşaʼnın siyasî rolü ölmemiş ve Nuba diyarı 
Mısır valilerinin nüfuzu altında kalmıştır. 

 
Özdemiroğlu Osman Paşaʼdan Sora Gelen Beylerbeyleri 

 
Özdemiroğlu Osman Paşa’dan sonra Habeş eyaleti beylerbeyiliğine Hüseyin 
Paşa tayin edildi. Onun zamanında Habeş eyaletinde bulunan Osmanlı 
kuvvetleri gerek asker gerekse top ve cephane bakımından desteklendi. Habeş 
Krallığı bu sırada güneydeki Galla kabileleriyle uğraşmaktaydı. Hüseyin 
Paşa’nın Habeş eyaletinde herhangi bir faaliyeti olmadı. Azledilince yerine 
İskender Paşa oğlu Ahmed Paşa getirildi. Bu olay belgelerde şöyle 
yansatılmış: 
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“Yevmüˈl-isneyn 
fî 17 Cemâziyeʼl- 
âhir sene 979. 
Vezîr Sinân 
Paşaˈya hükü ki; 
Südde-i Saʻâdetimˈe mektȗbun vârid olup Habeş 
Beğlerbeğisi Ahmed Paşa dâme ikbâlühȗ vilâyet-i 
mekȗreye tevcîh eyledükde kendü kullarını ve tevâbiʻî 
Mısır kulluğuna yazdurup şimdiye değin giden 
Beğlerbeğileri nevbetçi tarîkîyle adam alup gitmeyüp 
ve ihtiyâcı dahı yokdur. Bundan akdem gönderilen 
Hüseyin Paşa iki üç nefer kendü adamlerinden gayrı 
bir nefer Mısır kulu alup gitmemişdir. Müşârun ileyh 
yazdurduğu kullarına ve adamlerine ve ikrâhen alup 
gitdüğü Mısır kullarına hazîne-i Mısırˈdan altı aylık 
peşin ulȗfe alıvirüp bir aylık ulȗfelerini dahı taleb 
ederler. Ol bâbdan sana gelen mektȗbları aynı ile 
gönderdüğün bildirüp Beğlerbeği Mısırˈdan nevbetçi 
asker ve hazîne irsâl olunugelmiş değildür deyü iʻlâm 
eylemişsin. İmdi sahîh Mısır kulu olup vilâyet-i Habeşˈe 
nevbetçi tarîkîyle irsâl olunan tâʼifenin mevâcibleri 
gönderilmesin emr idüp buyurdum ki; vardukda kemâ-
kān basîret üzre olup mȗmâ ileyh Beğlerbeğinin kendü 
adamlerinden olmayup Mısır kullarından olup nevbetçi 
tarîkîyle vilâyet-i Habeşˈe gönderilenlerin emr şerîfüm 
mȗcebince mevâciblerini gönderesin. Dahı Südde-i 
Saʻâdetimˈe mektȗb gönderüp Benderler siyâneti içün 
mevâkin Benderiˈnde bir kalʻa ve Muşâkˈda bir kalʻa 
binâ olunmuş imiş. Amma yarağı olmayup mustahfıları 
gāyet muzâyakā üzre olduğunu ve mahmiye-i Mısır 
cebehânesinden barut ve kurşun ve yarak 
gönderilmesin bildirmişsin. Anın gibi adam gönderüp 
taleb eyledüğün mahmiye-i Mısır cebehânesinden yedi 
katʻ mükemmel [s.339] darbzen topu ve iki aded şayka 
yüz kantâr timür iki yüz kantâr barut ve kifâyet mikdârı 
kurşun virdirüp irsâl eyleyesin. Bu bâbda mȗmâ ileyhe 
dahı hüküm gönderilmişdür. İrsâl olunan esbâbı aynı 
ile defter olunup defteriyle irsâl eylemekde mesâʻî-i 
cemîle vücȗda getürile. 

Yazildi. 
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Sinân ketüdâˈya virildi. Fi 30 Zilʼhicce sene 979” (BOA, 16 Nolu 
MD, 1571). 

Bu esnada Mısır ve civarında hüküm süren kıtlık yüzünden Habeş eyaleti 
karışıklığa sürüklendi. Ahmed Paşa bütün gayretine rağmen askerin mevâcibi 
ve erzakı konusundaki şikâyetleri gideremedi. Kendi isteğiyle 
beylerbeyilikten ayrıldı ve yerine Rıdvan Paşa getirildi “1573” (BOA, 12 
Nolu MD, 1583). 

Hızır Paşa’nın dirayetli idaresi sayesinde kısa zamanda Musavva‘ve civarı 
Habeş kuvvetlerinden temizlendi. Debarvâ hariç diğer yerler tekrar ele 
geçirildi. Hızır Paşa, askerlerden ve aşiretlerden oluşturduğu 7000 kişilik bir 
kuvvetle kendisinden çok üstün bir Habeş ordusunu Debarvâ önlerinde 
yenerek Tigre bölgesini tekrar Osmanlı idaresine kattı. Bu başarısından dolayı 
beylerbeyilik üzerinde bırakıldığı gibi istediği hususların yerine getirilmesi 
için Mısır beylerbeyine emir verildiği hüküm şöyledir: 

“Yevmüˈl-erbaʻa fî 10 Rebi‘üʼl-evvel 979. 
 

Veli çavuş gelüp Habeş mükarrirlerinden olup vilâyet-i 
mezbȗre çavuşlar kethudâlığı mahlȗldür deyü bildirüp inâyet 
recâ itmeğin … mezbȗr gelüp kethudâ-ı sâbık mutasarrıf 
olduğu dirlik ile taleb olmağın virilmek buyuruldu”(BOA, 39 
Nolu MD, 1580). 

Bu sırada Habeş Kralı Sartsa Dengel’den karşılıklı görüşme konusunda ilk 
mektup geldi. Hızır Paşa’dan sonra Habeş eyaletine tayin edilen Mustafa Paşa 
zamanında Habeşistan Krallığı ile diplomatik ilişki kuruldu. Kral Sartsa 
Dengel, ülkesinin bazı yerlerinde çıkan isyanları bastırmada Türk 
askerlerinden de faydalandı. Fakat Habeş kralının askerini devamlı toplu 
halde tutması Mustafa Paşa’yı kuşkulandırdı. Nihayet bu dostluk 1589’da 
sona erdi (ORHANLU, 1996). Mustafa Paşa’nın yerine Habeş 
beylerbeyiliğine getirilen Hüdâverdi Paşa zamanında saldırıya geçen 
Habeşistan kralı yenilgiye uğradı ve adamlarından bir kısım esir alındı (BOA, 
69 Nolu MD, 1592). XVI. yüzyıl sonlarına doğru eyalette ciddi herhangi bir 
olay meydana gelmedi. Habeş beylerbeyi olan Hızır Paşa, kendi adamlarından 
başka 300 tüfekçi, 100 atlı ve bir miktar cephane temin ettikten sonra 
Yemen’den Bayram Bey idaresinde gelen 200 kişi ile birlikte Musavva‘ve 
Arkiko’ya yönelik Habeş baskısını bertaraf ettiği gibi Arkiko’yu da kurtardı 
(BOA, 40 Nolu MD, 1579). Böylece Habeş eyaleti kayıpettiği toprakları 
yavaş yavaş geri almaya başladı. 
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Habeş Eyaletiˈnin Teşkilati ve İdaresi 

Eyaletin İdari Teşkilatı 

Sevakin Sancağı 

Sevakin yukarıda geçtiği gibi 1554’da Mısır’a bağlı bir sancaktı. İlk sancak 
beyi de Abdülbaki beydir. 1555’de Habeş eyaletin kurulmasıyla yeni eyaletin 
merkez sancağı, ayni eyalet merkezi olmuştur. Eyalet kadılığına da, 
Sevakin’de bulunması uygun görşülerek Mevlana Abdülvehhab bey ilk kadı 
olarak tayin edilmiştir. Bölgeyi iyi bilmesi ve bölge insanını yakından 
tanıması kadı olarak tayininde önemli bir rol oynamıştır. Eyaletin kadıları 
Sevakin’de oturmuşlardı. Daha sonra eyaletin merkezi kaydığı halde kadılar 
gene Sevakin’de oturmakta devam etmişlerdir (ORHANLU, 1996). 

İbrim Sancağı 

İdari irtibat bakımından İbrim’in Mısır ile bağlantısı çok kuvvetli değil idi. bir 
iddiaya göre, daha ziyade Habeş eyaletine bağlanması yerinde olacaktı. Habeş 
beylerbeyi Rıdvan Paşa, idare ettiği eyaleti, iktisadı ve idari bakımından 
Mısır’a bağlı olmaktan kurtarabilecek bir takım değişiklikler düşünmekte ve 
bunları merkeze telkin etmekte idi. Bu çalışmalarının semeresini aldı. 
Temmuz 1573 de İbrim sancağına tayin olunanlara, muhafız olarak kullanmak 
üzere Mısır’dan asker verildiği gibi gerek sancak beyi olsun ve gerek kâşif 
olsun (ceraye ve alif) de verilirdi (BOA, 24 Nolu MD, 1564). 

Nisan 1579ʼda İbrim sancak beyliği Mısır beylerinden olan Abdi Bey’e 
verilmiştir. Ağustos 1580 de İbrim sancak beyliğine Habeş eyaletinde hizmet 
eden Bayram tayin edildi. Fakat Bayram, Habeş eyaletinde görev yaptığı için 
sancağı onun namına adamları devir almıştı. İbrim’in mevkii, Said vilâyetinin 
kilidi gibi bir durumu olmasından dolayı artmıştır. Bayram Bey yerine, eski 
İbrim sancak beylerinden olup Mısır’ın güneyinde Funç Devleti’ne tâbi 
melikler ve Arap aşiretleri ile mücadele etmiş olan Mehmed Bey tayin edildi. 
Mehmed Bey, birçok yerleri zabt u rabt altına almış başarılı bir idare adamı 
olup aynı zamanda Sise kalesini ele geçirip Melik Said adlı bir sergerdenin 
başını kesmeye muvaffak olmuştur. 

Bir müddet sonra, İbrim sancağı, bir eyalet olarak teşkilâtlandırılmıştır. İbrim, 
Habeş eyaletine yapılan her türlü sevkiyatta önemli bir rol oynamıştır. Buna, 
Mısır’da bulunan Vezir İbrahim Paşa’nın gösterdiği gerekçe sebep olmuştur. 
13 Şubat 1584 tarihli bir ruus kaydı ile İbrim eyaleti teşkil edilerek buraya 
beylerbeyi olarak evvelce Habeş eyaletinde hizmet etmiş olan Hızır Paşa tayin 
edilmiştir. İlk beylerbeyi Hızır Paşa, 13 kerre yüz bin (1.300.000) akça 
sâlyâneye sahip olmuştu, tayin tarihi Gurre-i Safer 992 (Şubat 1584)dir 
(ORHANLU, 1996). İbrim eyaleti, Aralık 1585/ Muharrem 994 tarihli 
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hükümle tekrar sancak haline konmuş ve eyalet toprakları evvelce nereye 
dâhil ise oraya bağlanmıştır. 

Güney Mısır Ve Kuzey Sudanʼdaki Sancaklar 

Mısır’ın güney kısmı-Circe’den itibaren bazı arap aşiretlerinin doğrudan 
doğruya idareleri altında idi. Bunlardan biri olan Ömer-oğlu aşireti Circe’nin 
güneyinden Nubya’ya kadar olan topraklara hükmediyordu. Circe eskiden 
beri Şeyhül-arap olanlara, genellikle Ömer-oğullarından olan kimselere 
verildi. Burası, Osmanlıların Mısır’da tatbik ettiği idare sisteminde Ömer oğlu 
vilayeti diye isimlendirmekte idi. Said vilayeti, İbrim’den Circe’ye kadar Nil 
nehrinin sağ ve sol sahillerinde bulunan topraklardır ki (Said iklimi) denir. 

Said vilayeti, büyük bir buğday anbarı idi. XVI. yüzyıl sonlarında Osmanlı 
idaresi güney topraklarında gittikçe kuvvetlenmişti. 1574 de Cin ae'ııin 
güneyindeki topraklar bir idari ünite içinde birieştirilmişti. Bir daralık 
durumunda olan Habeş vilayetindeki asker ve memurların zahire ihiyayacı 
Said vilayetinden temin edilmekte idi. Habeş eyaletinin zahire ihtiyacı, Mısır 
eyaletine duyurulduktan sonra Kahireʼden Said vilayetine buğday ihraç 
edilmesi bildiriliyor, fakat bu işlem uzun bir zaman alıyordu. Zahîrenin 
gelmesi beklenirken eyalette darlık bazen daha da artmakta idi. Bu gibi 
bürokratik engelleri ortadan kaldırarak Habeş eyaletini kendine yeter bir 
duruma getirmeyi hedef tutan bazı idari değişiklikler yapıldı. Bu da Said 
vilayetinde hububat üreten belli başlı yerlerin Habeş eyaletine katılmasının 
kararlaştırılması idi. Bu yerler, Mansura, Ası’a (Asına) ve Atika (Akik) isimli 
köyler idi. Fakat bu yerler küçük köy birliklerinden ibaret olmayıp çok geniş 
topraklar idi. Adı geçen köyler, ürettikleri hububatı. Ömer-oğlu aşiretine 
vermekte idiler. yapılan bu idari değişiklikten sonra Ömer-oğlu aşiretinin 
ihtiyacı olan hububat, Mısır hazinesi tarafından temin edilecekti. Fakat bu 
değişiklik uzun müddet devam etmedi. Coğrafi durum itibariyle bu 
değişikliğin fazla bir tesiri olmadığı gibi Said havalisinde bazı 
memnuniyetsizlikler de uyandırmıştı. Bu değişiklik, Habeş beylerbeyi 
Mustafa Paşaʼnın, 1576ʼda yaptığı bir talep üzerine olmuştu. Fakat bu talep 
merkezden kabul edilmemiş ve işler gene eskisi gibi yürütülmüştür (BOA, 28 
Nolu MD, 1576). 

Mehas İbrim eyaletine tâbi sancaklardan biridir. Yeni kontrola alınan 
topraklar bir sancak haline kondu ve 200.000 akça sâlyâne ile Rıdvan Bey’e 
sancak olarak verildi; Rıdvan Bey, tayin edildiği zaman sancağa ismini veren 
Mehas kalesi henüz ele geçmemişti; o kaleyi ve etrafını ele geçirip sancağını 
teşkil etmesi kendisine emredildı (BOA, 50 Nolu MD, 1585). Bu idari 
taşkilattan anlaşılan şudurki, Habeş eylatin kapsadığı topraklar alan 
oluşturmaktadır. 
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Eyaletin Maliyesi 

Liman Gümrüğü 

Habeş eyaletinin en büyük gelir kaynağını Musavva‘, Sevâkin ve Beylûl gibi 
limanlarda alınan gümrük gelirleri teşkil ediyordu. Bu limanlardan yapılan 
esir ve baharat ticareti önemli yer tutuyordu. O civarda bulunan bazı askerin 
ulûfesi baharattan alınan rüsûmdan ödeniyordu. Habeş iskelelerinin bir yıllık 
gümrük geliri yaklaşık 15.000 flori civarında idi (BOA, 42 Nolu MD, 1581). 
Genellikle iltizama verilen liman gelirleri hiçbir zaman eyaletin giderlerini 
karşılayacak seviyeye ulaşmadı. 

Sâlyâne 

Habeş eyaleti sâlyâne ile idare edilmekteydi. Bu usulün uygulandığı yerlerde 
bütün gelirler defterdar tarafından toplanır, sâlyâne ve askerin ulûfesi eyalet 
gelirinden ödenirdi. İlk beylerbeyi Özdemir Paşa’ya beylerbeyilik sâlyânesi 
olarak on dört defa 100.000 (1.400.000) akçe ödenmesi kararlaştırılmıştı. Bu 
para Mısır eyaleti hazinesinden verilecekti (ORHANLU, 1996). Daha sonra 
bu miktar az bulunduğundan o sırada Yemen’e bağlı olan Dehlek adaları idarî 
bakımdan Habeş eyaletine bağlanarak 9 kese olan günlük geliri de 
beylerbeyilik tahsisatına dâhil edildi. Fakat bir süre sonra bu miktar indirildi. 
Özdemiroğlu Osman Paşa zamanında eyalet malî sıkıntı içinde 
bulunduğundan sâlyânenin 150.000 akçesinin Mısır’dan, 150.000 akçesinin 
Yemen’den temin edilmesine karar verildi. Eyalet Hüseyin Paşa’ya 1567’de 
on defa 100.000 (1.000.000), Rıdvan Paşa’ya da 1573’te on iki defa 100.000 
(1.200.000) akçeye tevcih edildi. Bu miktar 1582’ye kadar değişmedi (BOA, 
50 Nolu MD, 1585). Gelirleri beylerbeyilik sâlyânesini dahi karşılayacak 
durumda olmayan Habeş eyaletine Mısır eyaleti hazinesinden devamlı yardım 
yapılıyordu. 

Eyaletin Askeri Teşkilati 

Kale Binasi 

Habeş eyaletinin Osmanlı hareket ve malzeme merkezlerinden uzak oluşu 
yanında topraklarının genişliği askerî harekâtı güçleştirmekteydi. Eyalete 
asker veren başlıca kaynak Mısır’dı (BOA, 16 Nolu MD, 1571). Daha sonra 
Yemen eyaletinden de asker sağlandı. Mısır askrleri “Mısır kulu” adını 
verildiği gibi Yemen askerleri de “Zeydî ve Şaggalin” adını verilmişti. 

“Yevmüˈl-erbaʻa fî 19 Safer 983. 

Yemen Beğlerbeğisine hüküm ki; 

Vilâyet-i Habeş beş yüz kabza tüfenk ve yüz kantâr barut ile kifâyet kadar 
fındık ve beş yüz nefer yarar zeydî askeri gönderilmek mühimmâtı umȗrdan 
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olmağın buyurdum ki, [boş] vüsȗl buldukda emrim üzre Habeş mühimmi 
içün beş yüz kabza tüfenk ve yüz Kantâr barut ile kifâyet mikdârı fındık ve 
zeydî askerlerinden beş yüz nefer yarar asker tedârük idüp defter eyleyüp 
ber-vech-i istiʻcâl Habeş Beğlerbeğisine irsâl eyleyesin. Ve bu bâbda ne 
vechile mukayyed olup ne mikdâr yarak ve asker tedârük olunup ve ne 
târîhde gönderildüğün yazup arz eyleyesin. 

 
Mesîh kethudâya virildi fî 19 Safer sene 983” (BOA, 7 Nolu MD, 2017). 

 
Fakat genelde eyaletin her türlü ihtiyacı Mısır’dan temin ediliyordu. Eyaletin 
çeşitli yerlerinde kale ve garnizonlar kurulmuş olup bunların başında Sevâkin, 
Musavva‘ ve Debârvâ geliyordu. 

Sahilleri Koruma 

Habeş eyaleti sahillerini Portekizliler’e (BOA, 33 Nolu MD, 1998) ve 
1578’den sonra İspanyollar’a, Hollandalılar’a ve İngilizler’e karşı korumak 
için karakol hizmeti gören gemiler kullanılıyordu. Fakat eyaletten elde edilen 
gelirler bu kadar masrafı karşılayacak durumda değildi. Asker ve memurların 
maaşlarının zamanında ödenememesi idarede büyük bir zaafa yol açıyor, 
görevlerini yapmakta isteksizlik göstermelerine sebep oluyordu (BOA, 43 
Nolu MD, 1580). Buna rağmen Osmanlı Devleti Habeeş eyaleti ve diğer 
Afrika eyaletleri sayesinde sömürgeci güçlerin Afrika kıtasının sömürmesini 
birkaç asıra gecektirmiştir. 

 
 

Sonuç 

Osmanlı Aarşvi'ndeki mazemeler ve özellikle Mühimme defterleri üzerinde 
çalışrken rastladığım belgeler bu arşiv ne kadar büyük değere sahip olduğunu 
yakından görmüş oldum. Bu da Osmanlının büyüklüğünün bir göstergesidir. 

Osmanlı Devleti güney siyasetinde Habeş eyaletin önemli yer almaktayıdı. Bu 
önem hem doğu ticareti hem de kutsal toprakların korumasıdan 
kaynanklandığını hiçbir şüphe yoktur. Ayrıca bu bölgedeki varlığını 
sürdürümeye çalışan müslümanların Osmanlılardan yardım istemesi daha da 
önem katmıştır. 

Makale konusuna gelince, Osmanlı Devleti 1555'de Habeş eyaleti kuruluşu 
ile Sudan'daki hakimiyetinin temelleri koymuş oldu. Bu dönemdeki hakimiyet 
Sudan'ın doğu ve bazı kuzey bölgelerinde sınırlı kalıp sonraki dönemlerde 
(1821) bütün sudan toprakları Osmanlı hakimiyetine girmiş olalcak. 

Bu çalışma Osmanlı Arşivi'nde Sudan ile alakalı ilk çalışma olmadığına 
rağmen sadece Mühimme defteri üzerinde yapılan tek çalışmadır. Bu 
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çalışmanın sonucunda ilerde arşivin diğer tasnifları taraması ve Sudan ile ilgli 
belgeleri değerlendirmesinin gerekli olduğu farkına vardık. Ayrıca çalışmada 
Habeş eyaleti kapsamında bulunan diğer Afrika ülkelerin tarihiyle ilgli bilgi 
sahip olamamı sağlamıştır. 

Bu çalışma benim akademi hayatıma büyük bir tecrübe katmıştır. Daha fazlası 
bu alını sevdirmiş ve gelecekte gerek Sudan gerek diğer Afrika ülkeleri 
üzerinde araştırma ve projalar yapmaya teşvik etmektedir. Nihayet olarak bu 
çalışma bana inanılaz faydesi olduğu gibi ilim dünyasına da katı sunmasını 
temnni ediyorum. 

 
Ekler: 

 
1. Habeş Eyaleti 1555 

 

 
2. Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki çalışılmış mühimme defterlerin 

kapak örneği 
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3. Mühimme defterlerinde belglerin şekil örneği 
 

 
 
 

Kaynakça 
 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Divan-ı Hümayun: 

Mühimme Defterleri (MD): 

2 Nolu MD, sene 963-964 (1555-1556). 
12 Nolu MD, sene 990-991 (1582-1583). 
16 Nolu MD, sene 979 (1571). 
21 Nolu MD, sene 980 (1571). 
24 Nolu MD, sene 981-982 (1573-1574). 
26 Nolu MD, sene 982 (1574). 
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30 Nolu MD, sene 985 (1577). 
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Özet 

Eski Göçebe Kavimlerinde Ateş Kültü 
Uuriintuya Dashtseren* 

Eski göçebe kavimlerinde “ateş” kavramı çeşitli inanış ve uygulamalar 
neticesinde bir kült halini almıştır. “Ateş” in bir ruhu olduğuna inanılmış ve 
bu ruha ateş iyesi adı verilmiştir. Arkeolojik veriler insanın ateşle çok eski bir 
zamanda tanıştığını kanıtlamaktadır. Alt Paleolitik dönemin kalıntısı olarak 
kül katmanları, mağaralarda ateşle desteklenmiş hayat izleri bulunmuştur. 
Eski insanlar ateşle nasıl tanışmışlar? Kuru ağaç parçalarını birbirine sürtmek 
yoluyla ateşin elde edilmesi sağlandı. Çünkü çakmak taşının yardımıyla ateşi 
elde etme günümüzde de yaygın olmasına rağmen bunun en eski şekil 
olmadığını düşünürler. Ateşin yakılması belirli kurallara göre yapılmalıdır. 
Bunlar ateşin temizleyici özelliğini kanıtlamaktadır. Ateşin tedavi edici 
fonksiyonların sayılmazdır. Her toplulukta ateş ve yakıldığı ocak kutsal bir 
unsur olmanın yanı sıra tanrının tezahürü olarak kabul edilmiştir. Kendine 
özgü bir ruhu olduğuna inanılan ateş, temizleyici, iyileştirici, koruyucu aksi 
takdirde cezalandırıcı, yok edici bir unsur olmuştur. Orta Asya göçebe 
kavimlerinin hayatında iki çeşit ateş olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, 
ısınmak, yemek pişirmek gibi gündelik işlerin halledilmesi için yakılan ateş, 
ikincisi ise Tanrı ve ruhlarla temasa geçmek üzere yakılan ‘kutsal’ ateştir. 
Şaman geleneğinde Tanrıya ulaştırma işini de ulu ateş üstlenirdi. Örneğin, 
Moğol şaman geleneğinde kutsal bir dağın tepesinde kurban etinin pişeceği 
ulu ateşi yakarak kurban sunarlardı. Birçok coğrafyada görülen ateş yoluyla 
defin geleneğinin Moğollar tarafından da uygulandığı ve bazı boyların ölülerini 
yaktıkları anlaşılmaktadır. Bazı toplulukların önemli bayramlarını ateşlerle 
kutladıkları bilinmektedir. Ateş, Orta Asya kavimleri arasında kehanet aracı 
olarak da kullanılmaktaydı. Hükümdar tarafından yakılan ateşe çeşitli 
kurbanlar sunulurdu. Eski göçebe kavimlerin hayatında önemli geçiş 
törenlerinin ateşin başında gerçekleştirildiği bilinmektedir. Gök Tanrı 
inancına bağlı Orta Asya göçebe topluluklarına göre ateş; gök, güneş, ay, 
yıldızların sembolü olmuştur. Genel olarak bozkır kavimlerinde aile 
kavramının Ata’nın yaktığı ateş anlayışı üzerinde temellendiği görülmektedir. 
Ateş, bozkır toplulukları için birleştirici bir görevde bulunurken, ocak da 
kutsallık kazanarak ailenin temel sembolü halini almıştır. Bilhassa ocağın 
sönmemesi, soyun sürdürülmesiyle ilgili büyük bir önem taşımıştır. Birçok 

 

* Sakarya Ünivrsitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Tarih Bölümü Doktora öğrencisi. 
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bozkır topluluklarına ait töreye göre; kardeşler evlenip yeni evler 
kurduklarında ailenin en büyüğü, babasının evinden ateş korlarını alıp kendi 
yeni kurmuş olduğu evin ocağına koyup ateş yakma geleneğini gerçekleştirir, 
böylece baba ocağını devam ettirir. Orta Asya’da şamanların yaptığı 
törenlerde ateş yakılmakta, özellikle kurban törenlerinde kurban edilen 
hayvanın bir parçası ateşe atılarak, ateş ruhuna sunulmaktaydı. 

Şaman inancına göre; ateş kötü ruhları kovarak her şeyi temizlemektedir. Eski 
Moğol ve Türk mitolojik kültüründe Gök ve yer ibadetiyle bağlantılı olan 
ejderha, Gök luu olarak düşünülmüştür. Gök luu olarak adlandırılan ejderha, 
güneş ve ay sembolizminin yanı sıra dört yönü de simgelemektedir. 

İnsanoğlunun ateşe tapınmalarının nedeni ise ateşin insan hayatında birçok 
ilerlemeleri getirdiğine bağlıdır. Göçebe halklarının hayatın ayrılmaz bir 
parçası ateş olduğundan ateş kültüne bağlı olan ateşin kesilmemesi, ateşi 
korunması ile ilgili birçok ritüeller bugüne kadar gelmiştir. Özellikle Moğol 
göçebe halkların hayatında en önemli olan şey şüphesiz ateştir. Bu nedenle de 
Moğollar ateşi en kutsal olarak görünürler. Moğol halkları arasında ateşe 
değer verilme düşüncesinden gelen farklı gelenekler ve yasaklanmış âdetlerin 
bulunmaktadır. 

Ateşe kurban sunma töreni ise Moğollarda eski zamanlardan beri kalıtsal 
olarak devam ettirilmiş tabiata tapınma geleneğine bağlı önemli olan âdet 
türüdür. Ateşe kurban sunulma törenleri arasında özel, resmi, ailenin birleşik 
düğün töreninin içinde çok çeşitli şekilde yapılmaktadır. 

Bu makalede “ateş ve ateş kültü”, etrafında oluşan kural ve tabuların ateş ile 
olan ilişkisi ele alınıp değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ateş Kültü, Moğol, Göçebe Kavimleri, Kültür, İye, 
Şaman 

 
 

Giriş 

Arkeolojik veriler insanın ateşle çok eski bir zamanda tanıştığını 
kanıtlamaktadır. Alt Paleolitik dönemin kalıntısı olarak kül katmanları, 
mağaralarda ateşle desteklenmiş hayat izleri bulunmuştur. Eski insanlar ateşle 
nasıl tanışmışlar? Kuru ağaç parçalarını birbirine sürtmek yoluyla ateş ortaya 
çıktı. Çünkü çakmak taşının yardımıyla ateşi elde etme günümüzde de yaygın 
olmasına rağmen bunun en eski şekil olmadığını düşünürler. Zaman geçtikçe 
ateş, özellikle ev ocağıyla ilgili inançlar, batıl yasaklara yayılmıştır. Ateşe 
tükürülmez, işenmez, pis şeyler atılmaz. Ateşe kötü davranmak, kirletmek ve 
hakaret etmek kesin olarak yasaklanmıştır. Ateşin yakılması belirli kurallara 
göre yapılmalıdır. Bunlar ateşin temizleyici özelliğini kanıtlamaktadır. Ateşin 
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sayılamaz tedavi edici özellikleri vardır. Eski göçebe kavimlerinde “ateş 
sahibi” kavram önemli yer tutmaktadır. Örneğin: Moğollarda “Galin- ejin” 
(ateşin sahibi) demektir. Ateşin arındırıcı veya temizleyici özelliğini 
kanıtlayan buluntular ve tapınaklar Arkeolojik kazılardan ortaya 
koyulmaktadır. Korunma, ısınma, avlanma, haberleşme gibi pek çok 
gelişmenin merkezini teşkil eden ateş, insanoğlunun zihinsel gelişimine de 
katkı sağlamıştır. Her toplulukta ateş ve yakıldığı ocak kutsal bir unsur 
olmanın yanı sıra tanrının tezahürü olarak kabul edilmiştir. Kendine özgü bir 
ruhu olduğuna inanılan ateş, temizleyici, iyileştirici, koruyucu aksi takdirde 
cezalandırıcı, yok edici bir unsur olmuştur. Orta Asya göçebe kavimlerinin 
hayatında iki çeşit ateş olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, ısınmak, yemek 
pişirmek gibi gündelik işlerin halledilmesi için yakılan ateş; ikincisi ise Tanrı 
ve ruhlarla temasa geçmek üzere yakılan ‘kutsal’ ateştir. Şaman geleneğinde 
Tanrıya ulaştırma işini ulu ateş üstlenirdi. Örneğin, Moğol şaman geleneğinde 
kutsal bir dağın tepesinde kurban etinin pişeceği ulu ateşi yakarak kurban 
sunarlardı. Bir çok coğrafyada görülen ateş yoluyla defin geleneğinin 
Moğollar tarafından da uygulandığı ve bazı boyların ölülerini yaktıkları 
anlaşılmaktadır. Bazı toplulukların önemli bayramlarını ateşlerle kutladıkları 
bilinmektedir. Eski Türklerin Ejderha takımyıldızına bağlı bir mevsimin 
başında ağaçları ateşe vererek ayin yaptıkları anlaşılmaktadır (Esin, 2004: 29). 
Ateş, Orta Asya kavimleri arasında kehanet aracı olarak da kullanılmaktaydı. 
Hükümdar tarafından yakılan ateşe çeşitli kurbanlar sunulurdu. Eski göçebe 
kavimlerin hayatında önemli geçiş törenlerinin ateşin başında 
gerçekleştirildiği bilinmektedir. Gök Tanrı inancına bağlı Orta Asya göçebe 
topluluklarına göre ateş; gök, güneş, ay, yıldızların sembolü olmuştur. 
Nitekim bazı şaman geleneğinde ateşin “ay ve güneşten ayrılmışsın”, 
“Tanrıdan fermanlısın” şeklinde övüldüğü görülmektedir (Ögel, 1971: 523). 

Genel olarak bozkır kavimlerinde aile kavramının Ata’nın yaktığı ateş 
anlayışı üzerinde temellendiği görülmektedir. Ateş, bozkır toplulukları için 
birleştirici bir görevde bulunurken, ocak da kutsallık kazanarak ailenin temel 
sembolü halini almıştır. Bilhassa ocağın sönmemesi, soyun sürdürülmesiyle 
ilgili büyük bir önem taşımıştır. Birçok bozkır topluluklara ait törelere göre; 
kardeşler evlenip yeni evler kurduklarında ailenin en büyüğü babasının 
evinden ateş korlarını alıp kendi yeni kurmuş evin ocağına koyup ateş yakma 
geleneğini gerçekleştirir, böylece babanın ocağını devam ettirir. Ama en 
küçük oğul ise eski ateşin sahibi olur. Moğolcası “Otçigin” (ateş prensi) ata 
ocağını sürdürür. Yakutlarda yeni bir eve ocak yapılırken kurban kesilir ve 
kanı ocağa sürülüp ateşe serpilirdi (İnan, 1986: 117-118). 

Orta Asya şamanların yaptığı törenlerinde ateş yakılmakta, özellikle kurban 
törenlerinde kurban edilen hayvanın bir parçası ateşe atılarak, ateş ruhuna 
sunulmaktaydı (Purev, 1999). 
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Şaman inancına göre ateş, kötü ruhları kovarak her şeyi temizlemektedir. Eski 
Moğol ve Türk mitolojik kültüründe Gök ve yer ibadetiyle bağlantılı olan 
ejderha, Gök luu* olarak düşünülmüştür. Gök luu olarak adlandırılan ejderha, 
güneş ve ay sembolizminin yanı sıra dört yönü de simgelemektedir. 

Ateş Kültü 

Ateşin bulunuşu ile ilgili bir efsanede ateşin insan hayatına nasıl girdiği şu 
şekilde anlatılır: 

“Yeryüzü ve bütün canlılar yaratıldıktan sonra Tanrı insanlara ateşi 
vermemiş. Kuşların kendi sıcak yuvaları ve tüyleri olduğu için rahat 
yaşıyorlardı. Hayvanlar da inleri ve derileri olduğu için sıcak içindeydiler. 
İnsan ise çırılçıplaktı. İnsanın evinde ateşi yoktu. Eti de pişiremiyordu. 
Soğuktu. Sonra insanlar kuşlardan yardım istediler. Kuşlara siz dağları 
denizleri geçip her yerde uçuyorsunuz, ateşi bizim için sadece siz 
bulabilirsiniz, dediler. Kuşlar çeşitli yerlere uçtular. Fakat ateşi bulamadılar. 
Ateş kuşu: Akağaçta mantar yok mu, kayada taş yok mu, insanın çeliği yok 
mu? İki taşı alıp birbirine vursanız ateş olur, der. Böylece insanlar ateşe 
kavuştular” (Dırenkova, 1940: 284). 

İnsanoğlunun ateşe tapınmasının nedeni ise ateşin insan hayatında birçok 
ilerlemeleri getirmesinden kaynaklanır. Ateş kültü ise eski bozkır 
kavimlerinin tarihi, kültürü, dini inanç gelenekleri ve günlük yaşam tarzını 
yansıtan geleneksel ve kültürel mirastır. Orta Asya kavimlerinin inanç 
düşüncesine göre; ateş, insanlara ışık ve ısı veren bütün kötüyü sterilize etme 
gücüne sahip kutsal bir muska olarak algılanırdı. Hatta devletin yükselişi ve 
ilerleyişine ateş gücünün önemli olduğu kanıtlanması için devlet armasının 
üzerinde ateş tasviri bulunmaktadır. Hatta Moğolların ateşe tapınmalarının bir 
nedeni eski zamandan beri evin merkezinde yer alan ocaklarına değer 
verdiklerinden kaynaklanmıştır. Moğolların eski bir âdetine göre; ailenin en 
küçük oğlu babasının evinde kalarak, ocağının ateşi devam ettirirdi. Diğer 
oğulları ise babasının evinden çıkıp kendi ocağının sahibi olurlardı. Örneğin, 
Cengiz kağan vefat ettikten sonra onun en küçük oğul olan Tuluy ocağının ve 
mallarının mirasçı olarak kalmaktaydı. Cengiz kağanın en küçük kardeşinin 
ismi Otçigin idi. Anlamı ateş sahibi ve ocağının bekçisidir. Cengiz kağan bir 
kez kendi dayısı olan Daritay Otçiginin ona karşı ihaneti yüzünden sinirlenip 
ölüm cezası verilmeye karar alındığı zaman onun en yakın dostu olan Boorçi 
“kendi akrabalarına zarar vermesi ocağına yok etmek gibi, babanın soyundan 
bir tek bu dayınız kaldı. Sen ona ölüm cezası verebilecek misin?” diye 
sorduğunda Cengiz kağan, dost sözlerine razı olup dayısını affetmiş. Adı 
geçen Daritay Otçigin ise Cengiz kağanın babası Yesügey’in en küçük kardeşi 

 
 

* Ejderhanın Moğolca ismi. 
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imiş (Nyambuu, 1990: 22). 

Göçebe halklarının hayatının ayrılmaz bir parçası ateş olduğundan ateş 
kültüne bağlı olan ateşin kesilmemesi, ateşi korunması ile ilgili birçok 
gelenekler bugüne kadar gelmiştir. Özellikle Moğol göçebe halkların 
hayatında en önemli olan şey şüphesiz ateştir. Bu nedenle de Moğollar ateşi 
en kutsal olarak görürler. Moğol halkları arasında ateşe değer verilme 
düşüncesinden gelen farklı gelenekler ve yasaklanmış âdetler bulunmaktadır. 

Moğollarda Ateşle İlgili Bazı İnançlar 
Ocak ve ateşi kutsal tutulmalı. 

Ateşe tükürülmez. Ateşe tükürenin ağızı hastalanır. 

Ateşe pis şeyler atılmaz. Bunu yapanın gözü kör olur. 

Ateşe su dökülmez. Ateşe su dökenin bedeni gücü tükenir. 

Ateşin üzerinden atlanmaz. 

Ateşe bıçak sokulmaz. Ateş Tanrısı sinirlenir. 

Ateşe tapınıldığı zaman ocak makasının gözde görünür yerde bırakılmaz. 

Ateşe kurban sunulduğu zaman gebe kadınların orada olması yasak. 
Bebeğini düşürür. 

Ateşle oynanmaz. 

Ateş hakkında kötü şeyler söylenmez. Aksi takdirde ateşe maruz kalır. 

Açık alanda ateş yakıldıktan sonra tamamen söndürülmeli. 

Ateş makasın evin kapısına dokunulmaz. Evin kapısında bulunan Tanrı 
sinirlenir. 

Evin ocağına su dökülmez. Zira ateş ve su zıttır. 

Ocak küllerine sert dokunulmaz. Dokunanın hayat dengesi bozulur. 

Ateş makasın açık bırakılmaz. Aksi takdirde kavga çıkar. 

Ateşin yanında ağaç ya da kemik kesilmez. Ateş Tanrısı huzursuz olur. 

Ateşe süt dökülmez. İnek sütü azalır. 

Ateşe soğan, sarımsak sokulmaz. Hayvanın gözleri hastalanır. 

Ateşin yerine basılmaz. Ateşin yerine basanın mutluluğu sona erer. 

Süt ürünlerinin hepsi ateşe sunulmaz. 

Et, yağ, içki, tütün ateşe sunulabilir. 

Ateş tamamen kutsaldır. Kutsal ateşe kirli şeyler atılmaz. 
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Ateşin alevleri bütün kötü şeyleri arındırır ve kovar. 

Ateşin alevi insana güç kuvvet verir. 

Ateş iyesini kızdırıp hiddetlendirecek, ona zarar verecek işler 
yapılmaz (Nyambuu, 1990). 

Göçebe halkların evinde çadırın tam merkezinde ocağının yerleştirilmesi, açık 
ocağın üç tane ayaktan oluşmanın nedeni, erkek, kadın cinsi ve gelini temsil 
etmesinden kaynaklanır. 

 

Ateş evin merkezidir. Bu nedenle yeni evlilik yapan çiftlerin düğün sırasında 
ocağına tapınırken söylenilmesi olan nimet sözlerinde: 

Bütün karanlığı aydınlatan 

Güneş ışınları gibi ısıtan 

En kutsal bir ocağına 

Yağ sunalım (Nyambuu, 1990: 25). 

Moğol halkların düğününün önemli bir parçası olarak yeni damat ve gelin 
ocağa tapınma geleneğini gerçekleştirmelidir. Özellikle yeni gelin eve girince 
ocağına ateş yakarak şu şekilde iyi niyetli sözlerini söylenir. 

Um aa hum! 

Um aa hum! 

Um aa hum! * 

Yüce ateş Tanrısına 

Sevgili evladınız tarafından 

En harika mücevherlerden 

 
* İyi niyetli duaların en başında söylenilmesi gereken Tibetçe bir kelimedir. 
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Güzel kokulu bitki 

Kutsal kımız ve yağından kurban sunarak 

Hayatımız boyunca mutlu geçsin diliyoruz. 

Um aa hum! 

Hurai, hurai, hurai! * 

Bazı Moğol halkların arasında ocağına tapınma geleneğini tamamlandıktan 
sonra üç gün boyunca ateşini izleyerek otururlardı. Genel olarak Moğol 
halklar sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamı sembolize ettiğinden ateşe tapma ve 
kurban sunma ayini gerçekleştirmektedir. 

Çünkü bütün Moğol halkları ve Altay topluluklarında özel günlerde yiyecek 
sunmak suretiyle ateşi doyurmak oldukça önemlidir. Ateşe, yiyecek 
verildikten sonra genellikle dua ederler. 

Moğolların Ateşle İlgili Törenleri 

Ateş tarih boyunca hatta bugüne kadar bütün insanlığın özellikle göçebe 
toplulukların günlük hayatlarında en önemli rollerde bulunmaktadır. Eski 
bozkır kavimlerinde ateşin önemi onu kült seviyesine çıkarmıştır. Günlük 
hayat içinde ateşe karşı yapılması gereken işleri yapmayan ateşe saygı 
göstermeyen kişilerin felâkete uğrayacağına inanılır. İki ateş arasından geçme 
yoluyla arınma geleneği Moğolların inanç düşüncesinin içinde önemli yer 
tutmaktadır. Moğolistan’daki bazı bölgelerde aileye giren yeni gelinin arınmış 
hale gelmesi, mezar törenine katılan kişilerinin de arınması için iki ateş 
arasından geçmesi gerekir. 

Moğol halkların günlük hayat ve inançlarında ateşin yeri ve özellikleri şu 
şekilde aktarılabilir: 

1. Hayatın içinde yer alan unsurlara dair başlangıç ve bitiş 
noktalarında gerçekleştirilen törenlerde ateş bu anların sembolü 
olmaktadır. Evlenen çiftlerin evlerinde ateş yakma geleneği bu 
evliliğin tanrı tarafından kabul edileceğini, ölüleri için yapılan 
mezar töreninde yakılan ateşin de ölünün öbür dünyaya sorunsuz 
şekilde ulaşacağını düşündüklerinden yapılmaktadır. 

2. Ateş evi ve aileyi koruyucu özelliğine sahiptir. 

3. Ateşin yardım edici özelliğinin içinde herhangi bir şey 
yaparken önce ateş iyesinden yardım istenmesidir. 

 
 

* İyi niyetli sözlerinin içinde yer alan ‘dilediği gibi olsun’ anlamı ifade eden eski Moğolca bir 
tabirdir. 
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4. Ateşin cezalandırıcı özelliği ise ona karşı gerekli saygı 
gösterilmediği, zarar verildiği (ona yanlış dokunulduğunda bunu 
yapan kişinin başına düşen cezası) 

5. Ateşin tedavi edici ve arındırıcı özelliği (bazı hastalıkları 
bilhassa ruhsal bozukluklarında tütsüleme ile birlikte kullanılır) 

6. Ateşin insan ve tanrı arasında bir araç olma özelliği (yakılan 
ateşlerin gökyüzüne iletişim kuracağına inanılması) 

7. Ateşin bolluk ve şans getirme özelliği (kendisine gerekli 
saygının gösterilip, kurban sunulan ateşin evine bolluk ve iyi 
şansı getireceğine inanılması) 

Bozkır ailesinin asıl unsuru olan en değerli şey ateştir. Evin en kutsal mekanı 
ise merkezinde bulunan ocağıdır. Her göçebe topluluğunun hayatı, ocağının 
başından ve at direğinin dibinden başlar (Bidinov, 1998: 7). 

Kurban Sırasında Yapılması Gereken İşlemler 

Moğol göçebe halklar kış ayının sonundan itibaren evin iç ve dış kısımlarında 
derin temizlikler yaparak güzel kokulu bitki ve tütsü yakıp ateşe kurban sunma 
işleminin hazırlıklarını başlatırlar. Bunun anlamı, bütün sene içerisinde birikmiş 
olan kötü enerjileri kovarak, yeni yılını en temiz şekilde karşılamak 
istediklerindendir. Özellikle 23 Aralığın sabah saatlerinde hayvanlarını 
otlattırdıktan sonra ocağına kurban sunma törenine hazırlanırlar. Önce 
yapılması gereken şey, kuzunun göğüs eti, ilikli kemiği, kürek, dört kaburga, 
sığırın boyun etleri tuz katmadan haşlanır. Bunun dışında saf yağı, kurutulmuş 
peyniri, kırmızı erik, üzüm, melasları karıştırıp Amus* adında bir besin 
hazırlar. Bu tören ise çok eski zamandan bu yana kadar gelen yerleşik 
geleneklerden biridir. Haşlanmış etleri bir tabağa koyup üzerine yeni bezle 
örterek ocağının yanına bırakır. Diğer ürünleri de hazır şekilde koyar. 
Kurbanlık eşyalarının tamamlandıktan sonra çim otları ve karaağaçları bir 
sepete koyup ocağına yakın yerde bırakır. Böylece bütün her şeyi hazırladıktan 
sonra akşamın alacakaranlığında, bazı bölgelerde gece yıldızların çıktığında 
evin sahibi olmak üzere diğer aile üyelerin tümü yeni kıyafetlerini giyinerek 
töreni başlatırlar. Önce evdeki ocağının önüne yeni keçenin üstünde evin 
sahibi oturarak, ocağına çim ve karaağaçlardan koyup ateşi yakar. Çok eski 
zamanda bu töreni ev sahibi kendi çocuklarıyla gerçekleştirirdi. Kadınlar 
müdahale etmezlerdi. Çünkü gelin ise başka bir soydan gelen kişi olduğu için 
bu iş onu ilgilendirmezdi (Bulag 1995: 33). 

Ateş töreni sırasında evdekiler yaş sırasına göre ocağının etrafında otururlar. 
 

* Amus ise pirinç ve süt ürünlerinden yapılan ateşe kurban sunma töreninde kullanılan en 
önemli olan besin türüdür. 
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Önce birisi ateş eseri okuyup ateş Tanrısını çağırır. Genellikle ailenin 
oğullardan birisi bunu okur. O ateş Tanrısını çağırıldıktan sonra tabağında 
olan eti kaldırıp dokuz tane mum yakarak, ocağın önünde durup güneşe doğru 
bakarak, üç defa “hurai” sözünü söyleyerek elinde olan etinden ateş Tanrısına 
kurban sunar. Sonra evdeki herkes ateşe ibadet ederler (Bulag, 1995: 22). 

Bu noktada ateş için kurban şiirleri söylenir. Yaş sırasına göre ocağına içki, 
saf yağı gibi süt ürünlerinden kurban sunulmakla birlikte birkaç kez dua edilir. 
Kurban töreni bittikten sonra yaşlılara genç olanlar tarafından içki 
doldururlar. Ama yaşlılar tarafından da gençlere ve çocuklara yiyecek 
dağıtılır. Kurban törenine katılamayan yakın olan kişilere de yiyecekler 
bırakılır. Yaşı büyük olan kişiler geleneksel içkiyi elinde tutarak, nimet 
sözlerini söylerler. 

Ateşe kurban sunma töreni ise Moğollarda eski zamanlardan beri kalıtsal 
olarak devam edegelmiş olan tabiata tapınma geleneğine bağlı önemli bir 
âdettir. Bu tarz ateş töreni; özel, resmi ve birleşik şekilde yapılmakla beraber 
düğün töreninin bir parçası olmuştur (Bulag, 1995: 25). 

Eski göçebe Moğollar üç tane doğal taşından ocağını kurarak, ona çok saygı 
gösterirlerdi. Ailenin en küçük oğluna babasının serveti ve ocağı kalır. Ateş 
Tanrısına “Othan” denir. Ot- kelimesi Altay kökenlidir ve Türkçesi ateş 
anlamına gelir. Bu nedenle Moğollarda babasının evinde ocağının bekçisi 
olarak kalan en küçük oğula “Otgon” adını verir. Eski Moğolca yazılan 
kaynaklarda, ateş tanrısının Anaerkil dönemde dişi cinsini temsil etmiş “ateş 
anası”, “ateş kız tanrısı” olarak adlandırılmış ve sonra Ataerkil dönemine 
gelince “gök oğlu”, “ateş kağanı”, “ateş tanrısı” olarak isimlendirmeye 
başlamıştır. İlk başta ateş ruhların ateş alevi şeklinde tasvir edilirdi. Ama sonra 
kadın tasvirine geçmiştir (Bulag, 1995). Ateş ile özdeşleşen ocak da eski Türk 
inancında tanrıça Umay ile birleşmiş (Esin, 1978), bazı Türk topluluklarında 
Umay, “ateş ruhu” olarak da kabul edilmiştir (Çoruhlu, 2002: 44). 

Ateş ve ocak iyesinin kişiselleştirilmesinde, Altay Türklerinde, ateş iyesi 
beyaz ve parlak genç bir kız gibi tasvir edilir (Dırenkova, 1927: 64). 

Ateş ve ocak iyesinin kadın tipli oluşunda, aile oluşumunun başlangıçta 
anaerkil bir yapı sergilemesi ve daha sonraki aşamalarda ataerkil bir yapıya 
dönüşmesinin daha etkili olduğu görünmektedir. Aile anlayışının başlangıcı 
anaerkil bir esasa dayanmaktadır; anaerkil aile sistemine göre ailenin soyunun 
devamında kadının rolü erkeğe göre esas ve üstün tutulmaktadır. Ama ataerkil 
aile anlayışında soyun babadan oğula geçtiği ve aile ocağının erkek evlat 
tarafından sürdürüleceği anlayışı hâkimdir. 



|326 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih  
 

 

 

Moğollarda Ateş Tanrısının Yaratılışı ve Ateşe Kurban Sunma Geleneğinin 
Oluşumu 

Moğol kavimlerinin arasında ateş tanrısı ve ateşe tapınmalarına bağlı birçok 
efsane ve masallar yer almaktadır. Onların birisi, çok eski zamanında Han 
Hurmasta Tanrının yumuşak yürekli küçük kızı bu dünyaya inmiştir. Bu 
prenses ateşçi birisinden hoşlanmış. Bunu onun babası olan Hurmasta Tanrı 
öğrenince şöyle söylemiş: Alt dünyasında olan kişiden hoşlandığı için “o 
ateşçi birisi ile beraber aşağıda kalsın!”. diyerek gökten kovmuş. Bunu anne 
tanrısı öğrenerek, Han Hurmasta tanrısını ikna edip o ateşçi kişiyi ateş 
tanrısının olmasını kabul ettirilmiş. Bundan sonra ateşçi birisi ateş tanrısı, gök 
prensesi ana ateş tanrısı olarak alt dünyada kalmışlardı. Ana ateş tanrısı alt 
dünyasında olan kişilerin sıkıntılarını paylaşıp fakir olanlara yemek verirdi ve 
yardım ederdi. Ana ateş tanrıyı Han Hurmasta Tanrı, hep alt dünyada kalsın 
istediği için o sadece senede bir kez üst dünyaya çıkıyormuş. Bir kez ana ateş 
tanrı üst dünyasına çıkıp geri döndüğünde bir sürü yiyecek, kıyafetleri alt 
dünyasında bulunan insanlar için getirirdi. İnsanların tümü ocağının etrafında 
oturup ana ateş tanrısının geri dönmesini bekliyorlarmış. Onu geldiğinde 
bütün herkes mum, tütsü ve ateş yakarak karşılamışlar. Onun döndüğü gün 30 
Aralığa denk gelmiş. Bundan sonra alt dünyasında olan insanlar her senenin 
23 Aralığında hazırlıkları başlatmışlar. Aralıkta ateşe kurban sunulmaya 
başlamasının nedeni ise ana ateş tanrısının alt dünyasına indiğini düşünerek, 
onun karşılanması için yapıldığı anlamına gelmektedir. 

Ateşe kurban sunma töreni ile ilgili başka bir efsanede: Çok eski bir 
zamanında Mashid Yalgusan adında bir hükümdar yaşıyormuş. Onun tahta 
oturduğu dönemde kıtlık, salgın gibi hep kötü olaylar yaşanmaya başlamış. 
Hükümdar Bodisadva* Tanrısına dua ederek “devletinde hep sıkıntılar 
çıkıyor, bu kötü olaylardan bizi kurtarır mısınız?” diye rica etmiştir. Ona 
Bodisadwa Tanrısı iyi dileklerde bulunarak dedi ki: “şansı getirirseniz, bütün 
kötülükler geride kalacak, siz de huzur ve mutluluğa kavuşacaksınız.” Bunu 
duyan hükümdar: “Nasıl iyi dileklerde bulunup şansları getirebilirim?” diye 
sorduğunda, Bodisatva Tanrısı şöyle bir uzun hikâye anlatmış: 

Çok erken dönemde bir fakir yaşlı adamın zengin birisine yardım karşılığında, 
bir koyun ona verilmiş. Yaşlı adam koyun etinden ateş tanrısına tapınıp bolluk 
ve bereket getireyim diye düşünerek, koyunun göğüs etini haşlayıp ateş 
renginin kırmızı olduğunu düşünüp eti kırmızı iple sarmış. Hayvanların 
arttıkça otlatılacak otlağı olsun diye etin üzerine çim otları ve karaağacından 
koymuş. Güzel kokulu olsun diye tütsü de katmış. Hatta çeşitli ipek, tahıl 
tohumları da koyarak, çocuğun olduğunda onların yiyeceğinin olsun diye 

 
* Yüksek seviyesine geçmiş olan aydınlanmış Tanrıların genel bir ismi. 
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ilikli kemiği, kürek, kaburga eti, hayvanlarının sütü artsın diye saf yağ ve içki 
de hazırlamış. Ocağına kötü enerjilerin girmesin diye etrafında tütsü ve 
mumları yakmış. Böylece bütün her şeyi hazır ettikten sonra bir imamı çağırıp 
ateş tanrısına kurban sunmuşlar. Tören tamamlandıktan sonra güneşe doğru 
bakıp dua ederek, kurbanlık yiyeceklerinden insanlara dağıtıp kalan şeyleri 
özel bir kutuya koyarak, iyi şanslar geldiğini düşünüp saklamıştır. Biraz 
zaman geçtikten sonra o adam çocuklar edinip hayatın sonuna kadar çok 
mutlu yaşamıştır. Bunları dinleyen hükümdar da ateş tanrısına kurban 
sunduğunun neticesinde istediği huzur ve mutluluğa kavuşmuş. Bu uygulama 
ve inanışlardan dolayı insanlar ateşe tapınmaya başlamış ve bu işlem zaman 
geçtikçe önemli bir kült haline gelmiştir (Bulag, 1995: 24). 

Genel olarak, eski bozkır göçebe kavimlerinde “ateş”, ateşin yandığı yer olan 
“ocak”, kutsal ve tanrısal bir varlık olagelmiştir. Bu açıdan “ateş” ve “ocak” 
etrafında kutsal inanış ve davranışları oluşturarak bir kült haline gelmiştir. 
Ateş ve ocakla ilgili inanış ve uygulamalara baktığımızda ateşin ve ocağın 
kutsal ve saygı duyulan bir varlık olduğu görülmektedir. Diğer taraftan ateş 
ve ocak, kutsal olduğu kadar tehlikeli bir unsur olarak da 
değerlendirilebilmektedir. Nitekim ateş ve ocağın bu iki zıt duyguyu birlikte 
barındıran canlı bir varlık olduğu anlaşılmaktadır. 

Sonuç 

Eski göçebe bozkır kavimlerinin geniş bir coğrafyaya yayılmasından dolayı, 
çeşitli inançların da etkisiyle, farklı inançların geliştirdikleri görülmektedir. 
Ateşin keşfedilmesi ile ilgili görüşler, yaşadıkları coğrafyaya ve döneme göre 
farklılıklar göstermektedir. Her toplum kendi inanç düşüncesi çerçevesinde 
ateş unsuru hakkında farklı kültürleri oluşturmuşlardır. Ateşin tanrı ile 
iletişimde aracı olarak kullanılması, temizliğin unsuru olarak görülmesi, 
bozkır toplumunda saygın bir yeri olduğunu belirtmektedir. Eski göçebe 
kavimleri arasında ateşe bağlı inanışlar ve uygulamalar genellikle müşterektir. 
Bu inanma ve uygulamaların bir kısmı halen Moğollarda belirgin şekilde 
devam etmektedir. Ateşin göçebe kavimleri arasında görülen önemli ortak 
özellikleri arındırıcılığı ve iyileştirici özellikleridir. Ateş, eski göçebe 
topluluklarının hayatında yer alan en önemli unsurlardan biridir. 

Genel olarak, eski bozkır göçebe kavimlerinde “ateş”, ateşin yandığı yer olan 
“ocak”, kutsal ve tanrısal bir varlık olagelmiştir. Bu açıdan “ateş” ve “ocak” 
etrafında kutsal inanış ve davranışları oluşturarak bir kült haline gelmiştir. 
Ateş ve ocakla ilgili inanış ve uygulamalara baktığımızda ateşin ve ocağın 
kutsal ve saygı duyulan bir varlık olduğu görünmektedir. Diğer taraftan ateş 
ve ocak, kutsal olduğu kadar tehlikeli bir unsur olarak da 
değerlendirilebilmektedir. Nitekim ateş ve ocağın bu iki zıt duyguyu birlikte 
barındıran bir canlı varlık olduğu anlaşılmaktadır. 
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Türk Kurtuluş Savaşında Afganistan Yardımları ve 
Osmanlı Heyeti 

Vega Moqarabi* 

Özet 

Biledemiz gibi Afganistan ve Türkiye son yıllarda çok iyi ilişkilere sahipler. 
Türk Afgan münasebetleri oldukça eski biri tarihe vardır. bu iki ülke 
arasındaki ilişki bir bakıma Türklerin Orta Asya’daki yaşayışlarına kadar 
uzanmaktadır. Gazneliler ve Selçuklular döneminde Afganistan, Türkler için 
önemli yerleşme merkezlerinden biri olmuştur. İlişkiler Anadolu 
Selçuklularının kurulmasından sonra de devam etmiştir. Dini ve kültürel 
esaslara dayanan ilişkiler yüzyıla kadar sürmüştür. 1913 yılında, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun bozulduğu dönemde Afganistan, Osmanlı hükümetinin ve 
Türk halkının yardım koştu, kendi dini ve dostuk görevif ne yapmaktadi. 
Savaşta, Osmanlı egemenliği İngiliz ve Fransız olan yabancılara karşı 
gerçekleşti. Osmanlı Türkleri kanlarını yendığnda bu savaş kazandı, Ancak 
bu Osmanlı yönetiminin çöküşünden kaynaklanıyordu. Ve yeni Türkiye 
hükümetinin yerini aldı. Bu makale, söz konusu heyetlerin misyonlarının bir 
tahlilini yaparak Alman ve Osmanlı imparatorluklarının amaçlarını, seferlerin 
nedenlerini, misyonlarda yer alan ilginç kişilikleri, taraflar arasındaki 
etkileşimleri ve yolculuğun sonuçlarını veya yansımalarını incelemektedir. 
1914-1923 yılları arasında başlayan savaşlarda Afgan halkının Osmanlı 
idaresine ve Türk halkına yardım etmesini de içeriyordu. Heyet Afganistan'a 
nasıl geldiğini, onlar kimler olduğunu ve krala nasıl görüşteni, 
Afganistan'daki durumun o sırada nasıl olduğunu ve sonu olarak Afgan 
halkına yardım ettiğini inceliyor. 

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Türkiye, Yardım, Heyet, Osmanlı Devleti 
 گنج نایرج رد ھیکرت مدرم و میدق ینامثع تموکح ھب ناتسناغفا مدرم کمک عوضوم هدنریگ رب رد قیقحت نیا
 ات ھتشذگ اھ لاس لوط رد ھیکرت و ناتسناغفا .تفرگ تروص 1923 ات و عورش 1914 اھ لاس نیب رد ھک اھ
 و یرکسع یاھراکمھ رگید یاھراکمھ یولھپ رد یتسود نیا و .دنتشاد ھناتساود و بوخ یلیخ طباور لاح
 تلود کمک ھب ناتسناغفا دوب لاوز ھب ور اھ ینامثع یروطارپما ھک 1913 اھ لاس نیب رد .دنتشاد تسین یدقن

 تلود و ھنرید تسود ھب تبسن ار دوخ نید یمالسا روشک زا یکی تفص ھبو دنتفاتش ھیکرت مدرم و ینامثع
 ھک رافک لباقم رد یناملسم داد خور میدق ینامثع تموکح و یلعف ھیکرت رد ھک گنج نیا رد درک ادا یمالسا
  مان ھب دیدج روشک و دیدج تموکح اما درک طوقس ینامثع تلود یچ رگا گنج دوب اھ یسیلگنا و اھیوسنارف
 گنج یلثم تشاد روضح شدوخ گنج نیا نیرتشیب رد ھیکرت مدرم ربھر کرتاتا .دش نا ھنیزگاج ھیکرت

 یگ ھنوگچ قیقحت نیا رد .دوشیم باسح ناش خیرات لوط رد ھیکرت اھ گنج نیرتگرزب زا یکی ھک ھلک کانچ
 .دوشیم یسزرب ھب ار ناغفا مدرم ندرک کمک و نامز نا رد ناتسناغفا تیعضو و تیعقوم و گنج نیا

 

* Marmara Üniversitiesi. İletişim Fak. Radyo Televizyon Sinema, yüksek lisans sinema. 
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Giriş 
Birinci Dünya Savaşı esnasında Afganistan jeopolitik, strateji ve diğer 
ülkelerla ilişkiler açısından büyük bir önem taşıdıyordu. Afganistan savaşta 
olan  tutumu ve dış siyaseti ilgili dönemin koşullarından dolayı Türkiye için 
de çok mühimdi. Bu yüzden, o dönemdeki ulaşım zorluklarına ve engellere 
rağmen Afganistan ile ilşiki kurmak için ve birlikte hareket edmek 
Afganistana heyet gönderdiler. Afgan Emiri Habibullah’ı ikna etmek 
gerekliydi. 
 Bu gizli faaliyetler 1914-1916 yıldan başladı ve arasında Afganistan’a 
düzenlenen Osmanlı-Alman gizli misyonlarınınayrı bir yeri vardır.1 
Başlangıçta Afgan Emiri Habibullah ile yarı-resmî bir diplomatik ilişki 
kurmak amacıyla düzenlenen bu seferler, Alman ve Osmanlı heyetler stratejik 
hedeflerini yerine getirmektadır. kötü bir durumda olan İngiliz Hindistan’ı ile 
Rus Orta Asya’sında karışıklık çıkarmak üzere gönderilmişti. Heyet, 
Afganistan gizli misyonunun muhtelif hedefleri vardı; bunlar cihat çağrısını 
Afganistan ve Orta Asya’ya yaymak, Afganları İtilaf Devletleri’ne karşı 
savaşa girmeye ikna etmek, Hindistan ve Türkistan’da gerçekleştirilecek 
sonraki harekatlar için Afganistan’ın bir üs olarak kullanılmasına Afgan Emiri 
Habibullah’ın izin vermesini sağlamak ve İngiliz mevcudiyetine karşı isyan 
planlayan Hint devrimcilere yardım temin etmektir. Emiri Habibullah’ın zor 
bir durumda kalmıştı bir yanda Osmanlı heyet yardım etme istiyor ve hem de 
inilizlerden korkuyordu. Yani zamanda ailesi ve çoğlukla  Afganistan halk bu 
savaş kaıltmak istiyor. Ama her şey ragman Türkiyedeki olan savaş ta 
Afganlar her türlü yardım etti özelikli Afgan ve Türk ilşik daha Amanullah 
Han zamanında, güçlü bir şekilde vardı. 
Afghanistan 1911 – 1923 yıllar arasında 
“Sirâcü’l-mille ve’d-dîn” olarak tanınan Emir Habibullah Han (1901- 1919), 
babasının kalıtsal bir mirası olan Emir Abdul Rahman Han'ın, ardından 
babasının politikalarını izleyen, fakat daha fazla ayrıcalıklı olan, oğlu idi. 
Emir, din adamlarının desteğine dikkat etti ve hatta bazı muhafazakar din 
adamları “Sirâcü’l-mille ve’d-dîn” ni kabul etti ve babasının ilahi ya da 
emirleri olduğunu iddia ederek başladı.1 

Emir, görevinde "sadece Tanrıya cevap verdi. Devlet işlerinin çoğunu kardeşi 
Sardar Nasrallah ve oğlu Komutan Anayatullah'a bıraktı ve kendisini spor, 
avcılık ve eğlence meşgul oldu. 
Emir'in kralıtdaki, acımasız harcamalarını karşılamak için aç insanlar 

 
1 Habibi, Ab. (1970). Afganistan'ın kısa tarihi( ناتسناغفا رصتخم خیرات ). Tarih Derneği. Kabil 
Afganistan. 
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üzerindeki vergileri artırdı.ve  çoğunlukla Barkezi olan, vergi memurları için 
halk ve devlet aldatma bir fırsat haline getirdi. Mahallelerde bu tür 
yolsuzlukların Paktia (1313-1912) ve Gandahar'daki (1912) halk 
ayaklanmalarını teşvik etti.1 

Emir Habibullah, babası gibi, aile üyeleri için para vermeye karar verdi. 
Sürgün edilenler affetti, ve onlara   hükümet ve devlet işlerini verdi.  
1905 yılında, Emir Habibullah Han, babasının sınırının etkisi konusunda 
ingilizler ile bir anlaşma imzaladı ve yalnızca babasının antlaşmalarının 
uygulanmasına karar verdi ve ölümüne kadar, bu zorunluluğa bağlı kalmaya 
devam etti ve doğu eyaletlerinin sorunlarıyla ilgili herhangi bir iddiada 
bulunmadı. Habibullah Han'ın dönemi, Rusya'nın Afganistan'ı etki alanı 
dışında bıraktığı ingilizler ve Ruslar arasındaki 1907 tarihli antlaşmanın 
imzalanmasıyla sakin bir dönem oldu ve Antlaşmaların uygulanması şartıyla 
müdahalesizlik için hazırlandığını açıkladı.2 

1907'de Emir, İngiliz Hükümeti'nin daveti üzerine Hindistan'a ettiğinde, Bazı 
din adamları bu toplantıya karşı çıktılar, Bu muhalefete cevaben Emir dört 
kişiyi idam etti.3 

Birinci Dünya Savaşı bölgesel anlaşmazlıklar için iyi bir fırsat sunsa da, Emir 
ayrıca , İngiltere büyükelçisinin de katıldığı bir siyasi toplantıda, Hindistan'ın 
Wieserai'sini (Larry Harding) Mektupta  "Avrupa genel halkının kalitesi ve bu 
alandaki İngiliz hükümetinin iç içe geçmesi ile ilgili olarak haberler bize geldi, 
ve ayırca Dostça şiirsel bir şekilde yazılmıştır, ki, ingiliz hükümetin, 
Majesteleri, Zia Allemla Veldin zamandan bire Afganistan’a karşı bir dostluk 
ve anlaşma antlaşması vardır. Dış ilişkilerde ve soruşturmalarda, İngiltere 
Hükümeti'nden anlaşmanın şartları da dahil olmak üzere oy kullanmasını 
istiyorlarmişti.Bu nedenle, hükümetin Afganistan'a karşı tarafsızlığı en 
olumlu ve elverişli bir atmosferde düşünyorlar. Dostça sözler ve 
anlaşmazlıklar içindeydi... " dedi   Emir bu mektuba böyle caveb verdi " 
Nitekim, bize karşı bir hükümet , size karşı hükümet, şerefimizi, 
egemenliğimiz, bağımsızlığımız Herhangi bir taraftan saldırganlık olmadığı, 
hiçbir suç işlemediği sürece. Tarafsızlıktan sapmayacak. ” 4 
Bu dönemdeki tarihçilerine göre, Emir, hükümdarlığı ılk sırasında Afganistan 

 
1 Hamza, V. (2012, 11, 01). ناتسناغفا رد نردم تلود یاھ شلاچ  (Afganistan'da Modern Hüküme 
Zorlukları) , Kabil, Afgnaistan. 
2 Muradi, N. (2012, 01,19). ناخ هللا ناما هاش و ناخ هللا بیبح ریما , Khorasanzameen. 
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1012 
3 Habibi, Ab. (1970). Afganistan'ın kısa tarihi( ناتسناغفا رصت  خم خیرات  ). Tarih Derneği. Kabil 
Afganistan. 
4 Muradi, N. (2012, 01,19). ناخ ناما هللا  هاش  ناخ و  بیبح هللا  ریما  , Khorasanzameen. 
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1012 
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halk ondan nefret etmedi. çünkü insanlar babasının şiddetinden uzak tutuldu, 
babasının kollarına yakalandılar, ancak Emir Habibullah bunu kaldıramadı. 
Afganistan'ın kısa tarihinde, Abdolahi Habibi'ye göre, "Emir Habibullah 
Han'ın 18 yılında, sadece bir kez Jandad Ahmadzai'nin güney tarafında olan 
Bghavt dışında, Olay ortaya çıkmadı. Çünkü babası ülkeyi zaten Rijal'dan ve 
iddianın efendisinden terk etmişti. Yaygın ve iç güvenliğe rağmen, Emir 
ülkede önemli bir iş yapmadı. 
Emir Habibullah Han, 21 Şubat 1919'da, suçu attığı aile darbesi nedeniyle 
öldürülmüşken, askeri kuvvetler aynı zamanda Mohammad Nader Han da 
darbede büyük rol oynadı.1 
Amanulla Han: 1919 - 1929: 
1919- 1929 yıllarında Kabil tahtında bulunan Kral Amanullah Han, 19 
Ağustos 1919 yılında Afganistan’ın istiklalini ilan ederek bir dizi ıslahatlar 
başlattı.2 Batıdaki gelişmeleri yakından izleyebilmek için Avrupa yolculuğuna 
çıktı. Amanullah Han, bu seyahati sırasında genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
resmi ziyaretçisi unvanıyla, İstiklal mücadelesindeki başarılarından dolayı 
hayranı olduğu Atatürk’le görüşerek Afganistan’da yapacağı ıslahatlar 
hakkında onun görüşlerini aldı. Afgan kralı Amanullah Han ıslahat konusunda 
Atatürk’ü örnek olarak görmüş ve askeri alandaki düzenlemelerde 
Türkiye’nin desteğini istemiştir.  
Amanullah Han Devleti biçimsel olarak modernizasyona kavuşturan ilk 
kraldır. Köleliğin kaldırılması, hicab keşfi, modern anayasanın hayata 
geçirilmesi ve benimsenmesi eşitlik, sivil hak ve özgürlüklükler ekseninde 
modernleşmeyi kurdu.  
Yönetimi ele geçirdikten sonra, sosyal hayatın birçok alanında revizyona 
giden Emanullah Han, sosyal alanla ilgili ıslahatlarda kılık kıyafete geniş yer 
vermiştir. Bu ıslahatlar çerçevesinde erkeklere, Avrupa tarzı kıyafet giyinme, 
kadınlara ise peçelerini açma zorunluluğu getirilmiştir. Emanullah Han’ın 
ıslahatlarında Afgan kadının burkası da yerini almıştır. Emanullah Han, çaduri 
(burka) ıslahatına eşi Melike Süreyya’nın peçesini açmakla başlamıştır. 
Emanullah Han’ın 1928 yılında çıktığı Avrupa gezisinde yanında götürdüğü 
eşinin örtüsüz olması dikkat çekmiştir. Bu gezi sırasında İran’ı da ziyaret eden 
Afgan kralı, Melike Süreyya ve yanındaki kadınların örtüsüz olması sebebiyle 
İran devleti tarafından hoş karşılanmamıştır. Bu dönemde ilk kez kadınlar 

 
1 Rasouli,S.(2011). Afghanistan during the reign of Amir Habibullah Khan, AFGHAN 
POLITICS IN PERSIAN. S 372 
2 Habibi, Ab. (1970). Afganistan'ın kısa tarihi( ناتسناغفا رصتخم  خیرات  ). Tarih Derneği. Kabil 
Afganistan. 
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yurtdişina eğitim almak için gönderilmişlerdir.1  
 Fakat yine de çeşitli nedenlerden ötürü bu çabalarının çoğu başarısız oldu: 
- İlk olarak, bu eylemler sadece başkentte (Kabil) kaldı. 
- Afganistan’da irade ve anlayış tamamen kişisel inanç üzerine kurulmuştu. 
- Afgan toplumunun geleneksel yapısını analiz edemeden radikal ve taklit 
yöntemlere başvurması. 
Aşiret yapısı ve muhafızların, geleneksel ve dini kurumların derin etkileri, 
eğitim oranı düşüklüğü, kırsal coğrafya, iktidarın güçlenmesi ve ekonominin 
derin yoksulluğu, modernitenin modernizasyon sürecinin gerçekleştirilmesine 
için ciddi engellerdi ve bu da nihayetinde bir sistemin çökmesine neden oldu, 
Modernist reform da kaldı. 2 
Özellikle son olayı destekler niteliğinde, 2 Ekim 1928’de toplanan kalabalık 
halk kitlesi karşısında, Kraliçe Süreyya’nın burkasını atması isyancıları 
çileden çıkarmıştır. Nitekim bu tarihlerde Kabil yakınlarına kadar ilerleyen 
isyancılar Amanullah Han’dan Kraliçe Süreyya’yı boşamasını ve kayınpederi 
Mahmut Tarzi’nin de hapse attırmasını istemişlerdir. 28 O, isyancıların bu 
taleplerini kabul etmese de uygulamaya koyduğu ıslahatları geri çekmek 
zorunda kalmıştır. Toplumsal ve ekonomik hazır oluşluk sürecinin ihmal 
ettiğini fark eden Amanullah Han, yaptığı yanlışları perdeleyebilme ümidiyle 
yeni hatalar yapmıştır. Afganistan’da ayaklanmalar artınca Şah, yayınladığı 
18 fıkralık bir bildiriyle ıslahatları geri çekmiştir. Onu planlarının çoğundan 
vazgeçmeye zorladı. 1929'de Habibullah Kalakani, isyandan sonra 
memleketini terk etmek zorunda kaldı. 3 

Heyetler 
28 Temmuz 1914, Birinci Dünya Savaşı, Avusturya-Macaristan'ın bir grup 
genç bağımsızlık yanlısı Sırp teröristin Saraybosna'daki bir ay önce 
Saraybosna'daki Avusturya-Macaristan tacı prensi öldürüldükten sonra 
Avusturya’ya Sırbistan’a savaş ilan etmesiyle başladı. Kısa bir süre sonra, “ilk 
küresel savaş” olarak adlandırılan dört kıtadaki savaş alanlarında milyonlarca 
kişi ölüyordu. 4 

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Afganistan'ın savaşa karışmadığı ve bağımsız 

 
1 Mir Gulam Muhammet Gubar, Afganistan Der Mesir-i Tarih, Meyvend Yayınları, Kabil, 
1384. (1967) s.812) 
2 Hamza, V. (2012, 11, 01). ناتسناغفا رد نردم تلود یاھ شلاچ  (Afganistan'da Modern Hüküme 
Zorlukları) ,Kabil, Afgnaistan) 
3 Kateb, F. (1982). 1929"هرصاحم رد لباک , Basir Ahmad Dolatabadi, Afganistan Kimlik Kartı, 
Tahran, 1361, s. 316-326 
4 Niedermayer (2015, August, 19) The German Mission to Afghanistan 1915-16, Afganistan 
Analysts Network. 
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olmadığı gerçeğine rağmen, savaşın başlamasından birkaç ay sonra İngiltere, 
Rusya, Almanya ve Osmanlılar gibi büyük güçler ön planda bulunuyordu. 
Afganistan’ın Türkiye Büyükelçisi Amanullah Gihong, Birinci Dünya 
Savaşı’nda Afganistan’ın Türk halkına yardımını açıklamaları şöyle: Birinci 
Dünya Savaşı sırasında Afganlar kardeşlerine koştu. 1 

Afganistan gelin heyetler, Afganistandan İngilizler ve Ruslar kariş savaş 
etmesini istadı. Misyonun toplam gücü 236 binek ve hayvan ile 140 kişi olarak 
kayıt edildi. Bu sayıya Alman askeri kadrosu, Hint milliyetçileri, Pers 
kabileleri ve sonradan seferlere katılan Avusturya-Macarlardan kaçanlar 
dahildir. Ama Afganistan'a geçtikleri zaman, Zayiatlar, kayıplar ve ıssızlıktan 
sonra, yetmiş atlı ve hayvanlarını toplayan yaklaşık elli erkek vardı. 2 

Sefer, askeri yönlerden sorumlu Bavyera topçu subayı Oberleutnant Oskar 
Niedermayer ile birlikte Hintli Milliyetçi Mahendra Pratap ve Alman 
Diplomat Leutnant Werner von Hentig'in öncülüğünde yapıldı. Bu ortak 
liderlik, yol boyunca taraflar arasında çeşitli tartışmalara ve sorunlara neden 
oldu. Hintli Müslümanlar, Maulavi Barkatullah ve Osmanlı İmparatorluğu, 
Kaptan Kâzim Orbay tarafından temsil edildi. 
Htapig, Pratap ve Barakatullah, yolculuğun bir noktasında bir vagonun 
zemininde yattıklarında, Pratap daha sonra "aşk dininin bir takipçisi, bir 
Müslüman ve militan bir Hıristiyan, Gerçekten politika, garip yatak 
arkadaşları yapar " olduğunu ortaya koydu.3 

Bu da Pathan Gönüllüleri, Altı Afridi Pathan gönüllüsü, Berlin'in güneyindeki 
Zossen yakınlarındaki Müslüman Savaş Tutsağı Halbmondlager'dan alındı. 
Bu adamlar aslen Afganistan sınırındaki Hint Kuzey Batı Sınırından 
geliyorlardı. İngiliz Hint Ordusunda görev aldılar ve Batı Cephesinde 
yakalandılar. Misyona silahlı eskort olarak hizmet ettikleri takdirde özgürlük 
ve eve dönme şansı verildi. Bunlardan biri Feldwebel (Jemadar Mirmast), biri 
Çavuş, üçü diğer rütbelerdi. Altıncı (Seyed Achmed) görevin aşçısı ve von 
Hentig'in hizmetçisi idi. İki Afgan Pathan (Abdur Rahmen Han ve Abdul 
Subhan Han), aynı zamanda Britanya'ya ve Hollanda üzerinden Amerika 
Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye karşı Kutsal Savaş'ta savaşmak için 
Almanya'ya Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen misyon için gönüllü oldu. 

 
1 Uzbashi, N. (2017.03. 01) تسا مکحتسم رایسب ناتسناغفا و ھیکرت طباور :نوحیج , Anadolu Agency. 
https://www.aa.com.tr/fa/ 
2 Niedermayer (2015, August, 19) The German Mission to Afghanistan 1915-16, Afganistan 
Analysts Network. 
3 Ruttig, Th. (2014, 07, 27). Afghanistan in World War I (1): Afghans in the Kaiser’s jihad, 
Afganistan Analysts Network. 
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1 

Avusturya-Macaristan Savaş Esirleri: Rus hapishane kamplarından kaçan bir 
grup Avusturya-Macaristan savaş esiri Pers grubundaki gruba katıldı.Yerel İşe 
Alınan Personel: Pers kabileleri, Misyonun boyunca yol gösterici olarak görev 
aldılar.  
Diğer Mezopotamyalılar ve Persler, gerektiğinde katır kılavuzları, hamallar 
ve hizmetkarlar olarak işe alındı. Yol boyunca çok sayıda terk edilmiş veya 
geride bırakılmış ve en az biri düşmana kusur vermeye çalışırken vuruldu. 
Ancak, yol boyunca herhangi bir üniform görünüm mümkün değildi. Pers çölü 
boyunca yolculuk için misyon, pratik sebeplerden ötürü yerel kabile 
kıyafetleri giydi ve kendilerini mümkün olduğunca gizlemelerini sağladı.  
Görev Afgan sınırını aştığında dinleyiciler dinlemeyi ve dinlenmeyi bıraktı. 
Burada Almanlar Farsça giysilerini attılar ve Landespolizei üniformalarını 
tekrar gururla giydiler. Emir daha sonra misyona, Afganistan'da Fars çölünde 
yolculuk sırasında yıpranmış olanların yerine konan yeni kıyafetler ile birlikte 
yeni selamlar gönderdi. 
Pathan Gönüllüleri, Mezopotamya 1915: Bunlar, görevi korumak için silahlı 
gardiyan olarak toplanan Pathan'ın eski savaş esirlerinin altısı. Feldwebel 
Mirmast, Itbargul, Mohabad Han, aşçı Seyed Achmed ve Amerika'dan gelen 
iki gönüllü, Abdur Rahman Han ve Abdul Subhan Han. Omuz askısız veya 
rütbe rütbe işaretleri ile önden altı düğmeli, basit haki üniforma giyerler.  aynı 
zamanda Osmanlı ordusu haki üniformalarına çok benziyor ve bir başka 
olasılık da bunların Osmanlı topraklarındayken verilmiş olmaları. 2 

Mezopotamya Üzerinden Gizli 1915: Afganistan Misyonu, daha az dikkat 
çekmek için Mezopotamya ve Pers aracılığıyla askeri üniformalar olmadan 
yolculuk etti. Fotoğraflarda, Mahendra Pratap'ı sivil şapkalı beyaz bir 
kıyafetle gösterirken, Osmanlı subayı Kâzım Orbay kırmızı ferslerini, sivil 
tişörtünü ve yeleklerini, Osmanlı ordusu subaylarına binen kılıcı ile giyer. 3 

Üniformalı Pathan Gönüllüleri ile Alman Memur, Afganistan, 1915: Bu 
makadede bulnan bazi fotoğraflarda, misyon(heyetler) Kabil’e ulaştıktan kısa 
bir süre sonra çeklen fotoğraf Arka planda Babur Bahçeleri'nin duvarları 
görülebilir. Fotoğrafta Pathan'dan dördü Walter Röhr'la gönüllü oldu. Röhr, 
Almanların Afgan sınırını geçtikten sonra yerel olarak elde edilen bir serseri 
şapkası olanlarla giydiği 1907 Landespolizei üniformasını giyiyor. Pathans 

 
1 Ruttig, Th. (2014, 07, 27). Afghanistan in World War I (1): Afghans in the Kaiser’s jihad, 
Afganistan Analysts Network. 
2 Niedermayer (2015, August, 19) The German Mission to Afghanistan 1915-16, Afganistan 
Analysts Network. 
3 Beattie, H. (2016, 11, 02). Afghanistan, encyclopedia.1914-1918. www.encyclopedia.1914-
1918-online.net/article/Afghanistan 
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artık askari üniformalarını giymiyor. Hepsinde göğüs cepleri var, bu yüzden 
Mezopotamya'da aylar önce çekilmiş Pathans'ın önceki fotoğrafında 
görüldüğü gibi kesinlikle aynı tunikler değil. Bazıları deri tozluk giyerken, 
diğerleri ayak bileği botlarıyla macunlar kullanır. Çoğunlukla Landespolizei 
bandolerlerini omuzlarının üstünde veya bellerinin çevresinde taşırlar.  Bu 
heyetler 1916 sonunda ve 1917 başında Afganistan terk ediyorlar, ve Başka 
bir fotoğraf, 1916'ların sonunda veya 1917'nin başlarında Kabil'den Pamir 
Dağları'na yaptıkları tehlikeli yolculuktan sonra Çin'deki Hankow'da çekildi. 
Solda Röhr'u, von Hentig'i, muhtemelen Çin'de aldıkları akıllı sivil 
kıyafetlerle giydiğini gösteriyor. Onlara iki Çinli hizmetçi ve midillileri eşlik 
ediyor. 1 

Afganistan durum heyetlerin geldinde 
1905 tarihli anlaşmanın imzalanması ile Kral Emir Habibullah, dış ilişkilerde 
İngiliz egemenliğinin sürdü. Ama on yıllarca sonra, ilk kez İngiliz olmayan, 
Alman diplomat ve subayların, Avusturya, Osmanlılarının, Hintli devrimci 
liderlerin büyük bir heyetinin gelmesiyle Afganistan’ın önemli siyasi 
temsilcilerine ev sahipliği yaptı.2 

Heyet, Afganistan’a Osmanlı Savaşı Bakanı’ Enver Paşanın önerisile, Alman 
ve Avusturya hükümetlerin temsilciler Afganistan’ı İngiltere’ye ve Rusya’ya 
karşı savaşmaya teşvik etme, geldi. Bu heyetlerin  isımler  Sultan Muhammed 
Beşinci, Osmanlı Halifeliği Temsilcisi Kâzım Orbay, İkinci Wilhelm Kaiser 
Almanya Temsilcileri Oskar Niedermayer ve Werner von Hentig, Raja 
Mahendra Pratap tarafından yönetilen Hint devrimcisi, Maulavi Barkatullah 
daha sonra onlara katıldı. 
Heyet, Afganistan’ı 24 Ağustos 1915’te Afganistan’ı, Osmanlı Pan-
İslamcılığı ve Alman hükümetinin "Devrimci İslami Bölgeler" teorisine 
dayanarak, Ruslara ve İngilizlere karşı "cihada" katılmaya davet etmeyi ümit 
ederek ümit Afganistan gelmişti. Osmanlılar ve Almanlar, dirilişin ardından 
İslam ülkelerinde, özellikle Afganistan ve Hindistan’da cihad unvanının 
Avrupa’daki savaşın kaderini değiştirebileceğine inanıyordu. 3 

Hint-liberterleri ve özellikle Hintli Müslümanlar, Afganistan'ın onları 
yalnızca desteklemeyeceğini, aynı zamanda savaşa gireceğini de vurguladı. O 
dönemde hakim izlenim, Afganistan’ın Hindistan’ın kapısı olduğu yönünde. 

 
1 Niedermayer (2015, August, 19) The German Mission to Afghanistan 1915-16, Afganistan 
Analysts Network. 
2 Arowin, A. (2014,01, 29 ). درک ھچراپود ار ناتسناغفا تنطلس ھک یتساوخرد ؛لوا یناھج گنج رد تکرش , 
BBC Farsça. 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/06/140628_k02_ww1_afghanistan_world_war
_1 
3 Rasouli,S.(2011). Afghanistan during the reign of Amir Habibullah Khan, AFGHAN 
POLITICS IN PERSIAN. S 372 



337 | 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih  
 

 

Almanya’nın tahmini, Afganistan’ın emirleri ile savaş ilanının Orta Asya’da 
ve Hindistan’ın alt kıtasında İngiltere’ye karşı dirilişin başlangıç noktası 
olabileceği yönündeydi. 
Ancak, heyetin Afganistan'daki cihad mesajını taşıdığı gerçekler, 
Niedermay'in görüşüne göre "hem ilginç hem de çelişkili" idi. Tarihçi yazar 
Feiz Muhammad'a  göre  Emir Habiballah, cihad için destek miktarı o kadar 
harikaydı ki, eğer emir reddederse, “Allah'ın, Hz. Peygamber Cihad'ın emrini 
bıraktıtığı için sözünün aşağılamasından ve Ülkede bir rahatsızlıktan 
korkuyordu.1 

Ek olarak, monarşinin bir parçası, etkili siyasi ve askeri aileler ve hatta kraliyet 
ailesinin üyelerinin yarısı olan sıradan insanlar İngiltere ve Rusya ile savaşı 
destekledi. Osmanlı Hilafet Cihadının çağrısına verilen cevabı Afgan 
monarşisinin ulusal ve İslami görevi olarak gördüler. Fakat Emir ve çemberine 
karşı çıktılar. 
Durum hem Osmanlı hükümeti hem de Almanya ve Birleşik Krallık tarafından 
hesaplandı. Böylece, eğer ülke savaşa girseydi, Hint devrimcileri durma 
noktasına gelirdi ve Orta Asya ve Orta Doğu'daki durumu değiştirme şansı 
çok yüksekti. Bu durumda, İngiltere dünyanın engin bir bölgesine dahil olacak 
ve Almanya'daki Avrupa üzerindeki baskı azalacaktı. 
Bu nedenle, İngiliz Hintli hükümet yetkilileri ve İngiliz Hintli valisi Lord 
Charles Harding, Emir üzerindeki etkilerini kullanarak, düzenli olarak 
merkezi güçlerin temsilcilerini tutuklamasını istedi. Ancak Emir, halkın, 
özellikle de yönetimin içindeki savaşı destekleyenlerin kamuoyu ile 
yüzleşmemek ve İngiliz hükümetinin şüphesini olması için çok dikkatli 
devrendi. 2 

Emir, heyetler  misafir olarak kabul edilmesini emretti. Hem Herat'ta hem de 
Kabil'de (26 Eylül 1915) alındı. Anılarında Nidromayer şöyle yazdı: “Kabil'de 
Böyle bir sevinçle karşılandık, sanki biz yabancı değiliz ve bu şehre yabancı 
olmadığımız için çok mutluyduk.” Afganistanlı Türk Ordusu öğretmenleri de 
dahil olmak üzere Afganistan merkezli bir çok Türk de hayranlar arasındaydı. 
3 

 
1 Arowin, A. (2014,01, 29 ). درک ھچراپود  ار  ناتسناغفا  تنطلس  ھک  یتساوخرد  ؛لوا  یناھج  گنج  رد  تکرش  , 
BBC Farsça. 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/06/140628_k02_ww1_afghanistan_world_war
_1 
2 Milzarski,E.(2018,05, 27) How German beer kept Afghanistan out of World War I, 
wearethemighty. www.wearethemighty.com/history/german-beer-afghanistan-wwi 
3 Arowin, A. (2014,01, 29 ). درک ھچراپود  ار  ناتسناغفا  تنطلس  ھک  یتساوخرد  ؛لوا  یناھج  گنج  رد  تکرش  , 
BBC Farsça. 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/06/140628_k02_ww1_afghanistan_world_war
_1 
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Bununla, Emir haftalarca buluşmayı reddetti. İlk resmi toplantı Paghman 
Resort'ta Ekim ayının ortalarında gerçekleşti. Heyet, Alman Kaiser ve 
Osmanlı Halifesi'nden Emir'e mektuplar gönderdi. Açık bir cevap vermeyi 
reddetti ve kararını idaresinin özel konsey " Jirga " kararına şartlı verdi. 1 

Anılarında Nidromayer göre, Emir'in herşeyin "anlaşmayı" gördüğünü ve 
"İngiltere'den etkilendiğini" yazdı. Fakat erkek kardeşi ve iki oğlu aynı fikirde 
değildi. Bu dönemde bu konula ilgili görüşmeler yapıldı. Kraliyet ailesinin 
üyeleri, üst düzey hükümet yetkilileri ve hatta sivil örgüler memurları 
arasındaki anlaşmazlıklar neredeyse Emir'in ailesini ve devlet parçalındı. 
Üç aile Afganistan devrinde çok etkiliydi:  Musaheban ailesi, Çarhi ailesi ve 
Tarzi ailesi,  Üç aile de savaşya katılmak istiyorlardı. ve en çok Tarzi ailesi, 
Türk milliyetçiliğinden esinlenerek yıllarca süren Türk-Osmanlı 
ikametlerinden dolayı milliyetçi düşünce ile ülkeye geri döndü. Emir'in iki 
gelininin babası Mahmud Tarzi, İngilizlere şiddetle karşı çıktı. 
Afganistanlı Mahmut Tarzi’nin (Afganistan’ın Paris büyükelçiliğinde 
bulunmuştu) gayretleri ile 1902 yılından itibaren Afganistan’da çalışmak 
üzere davet edilmeye başlanmıştır. 1907 yılının sonlarında Mahmut Tarzi’nin 
daveti ile Afganistan’a giden Osmanlı eğitimcisi Mehmet Fazlı ve heyeti 
Afganistan Emiri Habibullah Han tarafından kabul edilmiş ve Emir yaptığı 
konuşmada;  

“… Afganistan’ın kuvvetlenmesi, Türkiye’nin ağırlığının ve görkeminin 
artmasının asli sebeplerinden biri olabilir. Asırlardan beri gaflet ve tembellik 
uykusuna dalmış İslam kavimlerinin acınası durumlarına çok fazla 
üzülmekteyim. Biz öyle olmayalım.” Demiştir. {2} 

Çarhi ailesi, geleneksel olarak bir orduda çalışıyorlardı,  ve İngilizlerin çok 
muhalifleriydi. Ghulam Hidir Çarhi, Abdur Rahman Han dönemde ordunun 
başkomutanı ve seçkin şahsiyetiydi. Musaheban ailesindan  Muhammed 
Nader ve erkek kardeşleri de dahil olmak üzere Müslümanların aileleri, 
milliyetçilik duyguları nedeniyle savaşı desteklediler. Ailelerin önceki 
nesillerden liderleri Emirs tarafından Musaheb olarak çalışyığı için  
“Musaheban” olarak anıldılar. 3 

 
1 Rasouli,S.(2011). Afghanistan during the reign of Amir Habibullah Khan, AFGHAN 
POLITICS IN PERSIAN.  
2 Çopur, İ. TARİHTE TÜRK-AFGAN İLİŞKİLERİ. Izzettincopur, 8 Nisan 2013. 
http://www.izzettincopur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82:tarhte-
tuerk-afgan-lkler&catid=44:tarh-olaylar&Ite 
3 Arowin, A. (2014,01, 29 ). درک ھچراپود  ار  ناتسناغفا  تنطلس  ھک  یتساوخرد  ؛لوا  یناھج  گنج  رد  تکرش  , 
BBC Farsça. 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/06/140628_k02_ww1_afghanistan_world_war
_1 
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Ayrıca, Muhammed Hüseyin Han Massofi El Malmalk, Maliye Bakanı ve bazı 
hükümetin özel konsey " Jirga " üyeleri de dahil olmak üzere diğer bazı üst 
düzey devlet yetkilileri bu gruba dahil oldu. Whitman Grigoryan, Sarayda 
savaşın üç taraftar grubunu belirledi: Komutan Anayatullah liderliğindeki 
İngiliz Karşıtı Muhafazakarlar, Mahmut Han Tarzi liderliğindeki Türk yanlısı 
moderatörler, Amanullah Han'ın önderliğinde radikal  gençler bu üç grop 
Ruslar ve ingilizler karış savaş hazırdı. 
Böylece, Yahya ya da kraliyet ailesinin bir kısmı da onlarla aynı zamana denk 
geldi: Nasrallah Han Kardeş ve Amanullah Han Einaldouleh ve Anitaullah 
Han Moin el-Saltanah Emir'in Oğulları Savaşın taraftarları siyasal düşünce 
açısından milliyetçiydi. Genel hedefleri, Britanya Hindistan'ın kabile 
bölgelerinden bağımsızlığını tekrar kazanmaktı. Gelin heyetini olumlu cevap 
vermeleri gerektiğini vurguladılar. 1 

Faiz Muhammed Kateb, Nasrallah Han ve Anitaullah Han', haftada bir veya 
iki kez, Babur  Bahçesi'ndeki bu heyetin kaldığı yer’e gittiler ve geceleri kurul 
üyeleriyle konuştular. Mahmud Tarzi Kabil 'de Afgan Emiri Habibullah Han'a  
Sıracil Ahbar Gazetesindeki bir yazısında Birinci Dünya Savaşında Osmanlı 
Devletinin desteklenmesini istedi.  Afganistan Emiri' ne hitaben “Efendim, 
onların (İngilizler) size hücüm yapıp sizi bitermeden önce sizin onlara hücüm 
yapıp onları bitirmeniz lazım" dedi. O dönemdeki gazeteler de bu konu ile 
ilgili haberler yayılanıyordu. en önemli gazatılerden birisi Sıracil Ahbardır.2 

 (Sıracil Ahbar Afganistan) İlk sayı, 11 Ocak 1906'da, anayasa devriminin bir 
üyesi olan Molavi Abd al-Rov'un kurucusu ve yöneticileri gözetiminde 
başlatıldı, Ancak meselenin yayınlanması üzerine İngiliz emperyalist emriyle 
ele geçirildi. 3 

1911'de, daha geniş ve daha yeni bir amaç için bir tane (Sıracil Ahbar 
Afganya) adlı başlattı. Bu onalte sayfalı Gazete onbeş gün içersinda, Afgan 
basınının babası Mahmud Tarzi'nin yayını altında yayın başladı. 4 

Gazete ayrıca yalnızca Afganistan'ın içinde değil, komşu ülkelerde ve Orta 

 
1 Milzarski,E.(2018,05, 27) How German beer kept Afghanistan out of World War I, 
wearethemighty. www.wearethemighty.com/history/german-beer-afghanistan-wwi 
2 Arowin, A. (2014,01, 29 ). درک ھچراپود  ار  ناتسناغفا  تنطلس  ھک  یتساوخرد  ؛لوا  یناھج  گنج  رد  تکرش  , 
BBC Farsça. 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/06/140628_k02_ww1_afghanistan_world_war
_1 
3 Afgan, Ah. ( 2011, 09, 18). رابخالا جارس  زا  دعب  نرق  کی  , BBC. 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2011/10/110915_l09_mm_century_afghanpress_hus
ainzadah 
4 Shadan, Ab. (2011, 09,18) تاعوبطم یدازآ  ھبرجت  نیتسخن  ناخ و  ناما هللا  هرود  . BBC. 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2011/10/110916_l09_mm_century_afhgnan_press_s
h03 
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Doğu'da da etkilendi. Buhara, Semerkant, İran, Hindistan, Türkiye ve Mısır'da 
Ghor'u incelediler. Paşavar Maşhad ve Buhara şubalar vardı. 1 

İngiliz ve Rus hükümeti bu gazeteın içeriğinin bir kısmını beğenmedi. Sıracil 
Ahbar'ın gezetin yayınlanması Afganistan, Rusya ve İngiltere'nin komşularını 
rahatsız etti.” Çünkü olnlar karış sisye konular vardır. Hindistan'ın ulusal arşiv 
belgeleri, koloni organlarıyla aynı cildin 150 kopyasını salladı.  Rus hükümeti 
daha sonra resmen Sıracil Ahbar'ın etkilerini baltalamak için harekete geçti. 
Hindistan emir üzerinde zararlı politikasını değiştirmek için özel bir baskı 
yapabilir. 2 

Savaşın taraftarlarının varsayımı, bunun Almanya ile bir zafer olacak ve eğer 
Afganistan'ın başlangıçta başarısız olması durumunda, Almanya'nın 
Avrupa'daki zaferiyle Afganistan'ın da zafer kazanmasıydı. Ayrıca, 
Hindistan’ın yanı sıra İran’da da cihadı destekleyen Müslümanlar arasında 
Hindu milliyetçileri ve Müslümanlar arasında popüler olan büyük propaganda 
Afganistan’daki durumu etkilemiştir. 
Savaşın muhalifleri, çoğunlukla Emire yakın olan insanları içeriyordu. Birçok 
araştırmacı, çoğunun İngilizlerle yakın ilişkileri olduğunada inanıyor. Bir çok 
kilitli konuda anlaşamıyorlardı, ancak buna uyuyorlardı ve Emir bu grupla 
aynı fikirdeydi. 
Şansölye Abdul Qadus Etemaddowleh ve Mohammad yusef Mosajeb muhsab 
grubunun kilit üyeleri arasındaydı. Bunlara ek olarak, bir kadın da savaşa 
karşıydı: Emir Habibullah'ın babası Abdul Rahman'ın dul eşi Bibi Halima. 
Sarayda büyük bir etkisi olduğu söyleniyorlar ve oğlu Muhammed Ömer’in 
İngiliz desteği için kral olmasını istiyordu.  

Emir, iki süper güçe karşı savaşa girmenin bir "intihar" olduğunıyordu. 11 
Ağustos 1915'te "genel suçlamada" ve İngiliz delegesinin varlığında, savaşta 
"tarafsızlık" olduğuna söylemişti - İngiltere'nin yapmasını istediği bir şeydi. 
Ancak bu resmen heyetle konuşmadı ve aylarca (Ekim 1915 - 22 Mayıs 1916) 
heyetler ile bu konu  konuşmadı. 3 

Bu süre zarfında Emir, Osmanlı ve Alman delegasyonu ile görüşme ve 
görüşme alış verişini defalarca değiştirdi. Onları misafir olarak çağırsalar da, 
bazen onlara rehineler gibi davrandılar. Bu nedenle, , Konuk evi başkan 
misafirhanesini "onurlu bir hapishane" olarak nitelendirdi ve misafirler bir 

 
1 Afgan, Ah. ( 2011, 09, 18). رابخالا جارس  زا  دعب  نرق  کی  , BBC. 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2011/10/110915_l09_mm_century_afghanpress_hus
ainzadah 
2 03 , 09 نردم (2011 , تاعوبطم  زاغآ  را و  بخالا جارس  ) BBC. 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2011/10/110916_mm_century_afghanpress_sh02 
3 Beattie, H. (2016, 11, 02). Afghanistan, encyclopedia.1914-1918. www.encyclopedia.1914-
1918-online.net/article/Afghanistan 
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süre açlık grevi yaptılar. Emir'in personele verdiği yanıt "Cihad iyidir, ancak 
bizde aletleri yoktur" dı. 1 

1915 Ekim'inde Emir Habibullah Han, Millet ve Arak'tan 540 kişi için bir  özel 
konsey " Jirga " özel konsey oluşturdu ve kurulun mesajına başvurdu. özel 
konsey " Jirga " tarafsızlığa oy verdi. İngiliz Kralı resmen Emir'e teşekkür etti 
ve yıllık 2,4 milyon rupi (Hint parası)  yardım sözü verdi ve buna ek olarak 
60 milyon rupi (Hint parası) için başka bir yardımda bulundu. 2 

Bununla birlikte, Emir Habibullah heyetle görüşmelerine devam etti. 24 Ocak 
1916'daki konuşmanın ana oturumlarından birinde, savaş ilanı talebini kabul 
etmek için bir takım şartlar ortaya koydu: Koşul: 
1. Afganistan'ın Bağımsızlığının Onayı. 
2. yüzlerce silah, 300 top ve mühimmat ve 10 milyon pound Yardım istedi. 
3. İran’ın Almanya’dan Afganistan’a yardım sağlama yolunu açtı. 
Ancak ertesi gün Emir Habibullah, İngiliz elçisi Hafız Seyfallah Han'a, 
heyetle yapılan anlaşmanın söylemesina rağmen "tarafsızız ve sizinle arkadaş 
olduğumuzu" söyledi. "Aynı zamanda, heyete  açık bir cevap vermek 
istemedi, Saray içinda Savaşın kabul eden  ve aileyisini üzmek istmiyordu. Ve 
hem de onlar  çok fazla güce sahipti. 3 

Sıracil el Tatarikh'in dördüncü cildine göre yakın zamanda yayınlanan Faiz 
Muhammad Katibinda, Habibullah Han'ın resmi görüşmelerin yanı sıra, 
Alman ve Türk delegasyonlarıyla gizli görüşmelerde bulundu. Zirveler 
arasında, Delgosha Sarayı'ndaki üç Osmanlı ülkesi, Almanya ve Avusturya 
temsilcileriyle bir araya geldi ve onları yazılı olarak tartıştı. 
Görüşmeleri, personelinin Afganistan'ın bir ay boyunca iki güçlü komşuyla 
savaşma kabiliyetine sahip olamayacağını ve çıkarlarının tarafsız olduğunu 
bir noktaya getirdi. Ertesi gün, Nasrallah Han, Emir'in cihadı desteklemek için 
bir hükümet konseyi önerisini imzaladığını düşünerek kardeşinin ofisine gitti. 
Fakat Emir, aksine, gelin heyet ile yaptığı konuşma metnini verdi, ve onu 

 
1 Arowin, A. (2014, 01, 29 ). درک ھچراپود  ار  ناتسناغفا  تنطلس  ھک  یتساوخرد  ؛لوا  یناھج  گنج  رد  تکرش  , 
BBC Farsça. 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/06/140628_k02_ww1_afghanistan_world_war
_1 
2 Habibi, Ab. (1970). Afganistan'ın kısa tarihi( ناتسناغفا رصتخم  خیرات  ). Tarih Derneği. Kabil 
Afganistan. 
3 Arowin, A. (2014,01, 29 ). درک ھچراپود  ار  ناتسناغفا  تنطل  ھک س یتساوخرد  ؛لوا  یناھج  گنج  رد  تکرش  , 
BBC Farsça. 
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/06/140628_k02_ww1_afghanistan_world_war
_1 
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şaşırttı. 1 

Oyundaki Afganistan kralı, rakipleriyle, komşularıyla ve merkezi güçleriyle, 
ana puanlarını, dış ilişkilerde daha fazla para ve daha fazla özgürlük içeren 
İngiltere'den almak istedi, talepler İngiltere'nin karşılamadı,  Osmanlılar ve 
Almanlar dağıldı Ülkeyi terk ettiler. 
Ek olarak, cihad fetvalarının reddedilmesi, Emir'in insanlara statüsünü 
düşürdü ve ona Afganistan bağımsızlık tepkisiz bir kişi olarak gösterdi. 
Bazıları bunun Emir'in infazını etkilemediğini söyledi. Emir Habibullah 
Han'ın pozisyonunun sonucu aynı zamanda ülkedeki İngiliz karşıtı ruhu ve 
bağımsızlığı güçlendirmekti.  
Osmanlı ve Alman heyetinin Emir Habibullah’ın saltanat talebinin 
reddedilmesi gerçek naden I. Dünya Savaşı sırasında Afganistan’ın 
tarafsızlığını geleceği öngörülemeyen yıkıcı bir savaştan korumaktı; ama Emir 
Habibullah’ın sonucu ta  kaybedilen şey, Fakat ailesini soyuldu.ve parçalıdı 
Emir Habibullah, Almanya, Türkiye ve kendi aileye tarafından katılma baskısı 
altında olmasına rağmen, savaşta tarafsız kaldı. Analisti Thomas Ruttig, 
memleketinden Berlin'den uzak olmayan bir mezarlığa gömülen üç Afgan'ın 
mezarını nasıl bulduğunu anlatıyor. Oraya nasıl geldiklerini ve Birinci Dünya 
Savaşı'nın (Birinci Dünya Savaşı) Afganistan'ı ve bölgeyi nasıl etkilediğine 
dair olan bir hikayeyi ortaya koyuyor. 2 

Hakimiyet-i Milliye gazetesi, Kral’ın TBMM Hükümeti Reisi Mustafa Kemal 
Paşa’ya mektup göndererek Afgan devletinin dışişlerini düzenlemek için bir 
askeri heyet istediğini belirtirken, “Türkler Kurtuluş Savaşı verirken, 
Afganistan, siyasi, diplomatik ve ekonomik yardımlarda bulunmuştur. Çok 
sayıda Afgan genç kurtuluş savaşında Türklerin safında şehit düşmüştür. 
Çanakkale’deki ‘Mehmet Afganistan’ şehitlik anıtı çok anlamlıdır” diye 
yazdı. 3 

Çanakkale Savaşı׳nda Türkiye׳nin desteğe ihtiyaci varken Afganistan׳dan 
asker gönderilmiştir, ayrıca  Değerli süs eşyaları ev ve Afgan kadınları 
ekonomik destek olarak kendi altın bilezik ve mücevherlerini göndermişlerdir.  
Fakat Afganistan İngiltere׳den bağımsızlığını alırken Türkiye׳den destek 
isteyince Türkiye destek verememiştir. Aynı şekilde Kurtuluş Savaşında da 

 
1 Mir Gulam Muhammet Gubar, Afganistan Der Mesir-i Tarih, Meyvend Yayınları, Kabil, 
1384. 
2 Niedermayer (2015, August, 19) The German Mission to Afghanistan 1915-16, Afganistan 
Analysts Network. 
3 Çopur, İ. TARİHTE TÜRK-AFGAN İLİŞKİLERİ. Izzettincopur, 8 Nisan 2013. 
http://www.izzettincopur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=82:tarhte-
tuerk-afgan-lkler&catid=44:tarh-olaylar&Ite 
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Afganistan siyasi, ekonomik ve diplomatik yardımlarda bulunmuştur.1 

Mustafa Kemal Atatürk 1920 Ağustos'unda, Chanagulyha savaşında Savunma 
Şefi rütbesiyle savaşan Abdul Rahman Samadani Afshani adlı bir Afgan, 
Afganistan Kralı Amanullah Han'a Türkiye Büyükelçisini gönderdi. 2 

 7 Eylül 1915’te Habibullah Han, Birinci Dünya Savaşı’na giren Osmanlı’ya, 
“Buraya asker gönderin, Hindistan’daki İngiliz ordusuyla birlikte savaşalım” 
mesajı gönderdi. İstanbul’dan asker gitmedi, ancak büyük aşiretler İngilizlere 
ciddi saldırılar düzenledi. 3 

Türkiye Cumhuriyeti henüz açıklanmadığında, Sultan Ahmed Han, 22 
Nisan'da Ankara'ya Afganistan Büyükelçisi olarak geldi. 23 Nisan’da 
parlamentoya gitti ve Atatürk onu 24 Nisan’da kabul etti. Kimliklerini 
Atatürk’e sunan ilk elçiydi. Bazıları Rusya’nın Türkiye Cumhuriyetini tanıyan 
ilk ülke olduğunu ancak bunun doğru olmadığını, ancak bu kayanklar göre 
Afganistan’da ilk oluryor.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Temmuz 1921'de 
TBMM başkanlığına Büyükelçiliğe geldi ve Afganistan bayrağını kaldırdı. 
Sadece Afganistan'ı işaretler.4 Amanullah Han'ı Atatürk, 20 Mayıs 1928'de 
Ankara tren istasyonunda Afganistan kralı Amanullah Han'ı şahsen karşıladı. 
Afgan Kralı Amanullah Han, ayrılık sırasında gazetecilere verdiği demeçte; 

“… Türkler Afganistanlıların ağabeyleridir. Bize daima küçük kardeş 
nazarıyla bakacaksınız, benim iki gözüm var, biri sizsiniz, biri de 
Afganistanlılardır. İşte ben sizin muhabbetinizi Afgan milletine 
götürüyorum.” Demiştir. {5} Askeri anlaşmada ise “Afganistan’a gelen Türk 
subaylar eş rütbeli Afgan subayların üstü sayılır” maddesi vardı. 

Türkiye ile Afganistan’ın dostane ilişkilerin Osmanlı dönemine dayandığını 
belirtiyor. Ve bu ilişik daha çok Emanullah Han dömende gelişmişti, 
Emanullah Han, gençlik yıllarında Mektebi Askeriye’ye gitti ve Türkçe’yi 
burada öğrendi.6 

 
1 Kartoğlu, M. (2012.03. 23). Afganistan'a bir 'milli mücadele' borcumuz var, haber7. 
http://www.haber7.com/yazarlar/mustafa-kartoglu/860197-afganistana-bir-milli-mucadele-
borcumuz-var 
2 Uzbashi, N. (2017.03. 01) تسا مکحتسم  رایسب  ناتسناغفا  ھیکرت و  طباور  نوحیج :  , Anadolu Agency. 
https://www.aa.com.tr/fa/ 
3 Kartoğlu, M. (2012.03. 23). Afganistan'a bir 'milli mücadele' borcumuz var, haber7. 
http://www.haber7.com/yazarlar/mustafa-kartoglu/860197-afganistana-bir-milli-mucadele-
borcumuz-var 
4 Uzbashi, N. (2017.03. 01) تسا مکحتسم  رایسب  ناتسناغفا  ھیکرت و  طباور  نوحیج :  , Anadolu Agency. 
https://www.aa.com.tr/fa/ 
5 Hamza, V. (2012, 11, 01). ناتسناغفا رد  نردم  تلود  یاھ  شلاچ   (Afganistan'da Modern Hüküme 
Zorlukları) ,Kabil, Afgnaistan) 
6 Türk,G. (2011, 02, 22) Osmanlı ve Afganistan, guneyturkistan. 
https://guneyturkistan.wordpress.com/2011/02/22/osmanli-ve-afganistan/ 
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 O daha şehzadeyken Çanakkale Savaşı başlamış ve birçok Afgan askeri de 
Türk askerinin yanında Türk vatanının düşmanlarına karşı birlikte 
savaşmışlardır. Çanakkale Şehitliğinde de ’Afgan Mehmetçik’ yazısını 
görebilirsiniz.  
1 Mart 1921’de Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluk anlaşması 
Moskova’da imzalandı ve böylece iki ülke birbirlerinin bağımsızlıklarını 
resmi olarak tanıdılar.  Anlaşmanın ardından askeri, siyasi, diplomatik ve 
eğitim ilişkilerinin seviyesi yükseldi. Atatürk de, sohbetleri arasında 
Emanullah’a tavsiyelerde bulunurdu. Hep, askeri kuvvetlerinin iç ve dış 
düşmanlara karşı güçlendirilmesini vurgulardı.{1} 

Sonuç 
 Afganistan ve Türkiye arasındaki bu ilişki iki dost ve Musluman ülke uzun 
zaman dan beri vardır. Eski osmanlı hükümeti ve şu andaki Türkiye 
cumhuriyet Afganlar hep kardiş olarak tanıdığı için Türkiyedaki kurtuluş 
savaşta asker olarak geldiler. ve hem de ekonomik olarak yardım ettiler. Yani 
şekilde Türkiye hükümet her zaman farklı alanlarda Afganlara yardım etmeye 
koştular. Bu dostluğun mimarı Emanullah Han ve Atatürk’tür. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla da Afganistanlı gençler, eğitim almak 
için Türkiye’ye gelip ardından doktor, hemşire, asker olarak geri döndüler. 
Afganistan’da önemli işler yaptılar. Türkiye ile Afganistan hiçbir zaman 
birbirine hasım ülkeler olmamıştır. Hep dost olmuşlar ve birbirlerine yardım 
etmişlerdir. Ve bu dostluğu şu an kadar davem ediyor. 
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Novi Pazar During the Ottoman Period in 
Various Travelogues 

Zehra Škrijelj* 

Abstract 
Novi Pazar is a town located in the southwestern part of the Balkan Peninsula. 
The settlement with rich history established by the Ottoman officer in the 15th 
century is today territorial part of the Republic of Serbia. In the Ottoman 
period, settlements like Novi Pazar were built to serve to the trade on all 
levels, international, interregional, intercity and local. Once trade had grown 
to a certain proportion, like in the case of Novi Pazar, the place became an 
important coordination centre on long-distance commerce in Ottoman Empire 
and abroad. Despite Novi Pazar's eccentric position on the border of different 
provinces, the town itself remained the node of all communications. It was the 
key to the entire area until the First Balkan War when the Ottomans 
completely left Balkans. Historical developments at the territory of Novi 
Pazar through the centuries had created a large basin of cultural legacy. The 
long-standing reputation of the multicultural town is made by people who 
came from different places in all sorts of different intentions. In this way, these 
spaces were being constantly restructured and reshaped by the human 
presence. Pre-modern images of Novi Pazar's heritage were recorded by 
incidental and intentional travellers who gave the personal impression of its 
organization, people, customs and culture in general. People like Benedict 
Curipeschitz in 16th, Evliya Çelebi in 17th, Georgina Mary Muir Mackenzie 
and Adeline Paulina Irby in the 19th century are giving a specific preview of 
Novi Pazar region. Through these outlooks, there could be observed socio- 
cultural development of Novi Pazar. 
Keywords: Balkans, Ottoman Period, Serbia, Novi Pazar, Travelogue, 
Culture, Architectural Development 

 
 

The period of human spirit begun with the emergence of written testimony, 
the formation of classes and the appearance of the first states, and lasts until 
today. Without the written word, today's world would stay unenlightened and 
clueless. Many researchers and intellectuals share an opinion that knowing 
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history is predicting (knowing) the future. Available written pieces of people 
from the past, give various perspectives on the same topics. Putting historical 
facts and personal views of many countries, personalities and relations into 
one frame could renew, reconnect or reshape thoughts about them. 
Ottoman Period in Novi Pazar 
Historical facts say that one of the countries that shaped the world that we 
know today is for sure the Ottoman Empire. The state had been created by 
Turkish tribes in Asia (Anatolia). Regional conquering that started in the late 
13th century gave the Ottomans fast-growing strength to become a rising 
power during the 15th and 16th centuries. After so many years of rule, the 
Ottoman Empire was replaced by the Republic of Turkey (1922)1 and more 
than 302 new nation-states that we know nowadays (Yenişehirlioğlu, 1998, p. 
121). 
In the period about 600 years, this Empire expanded its territory to all 
directions. Pre-Ottoman states in Balkans started to be a part of the Empire at 
the end of the 14th century. Conquering lands that were on their way to the 
west, Ottomans were not just adding them to the geography of the Ottoman 
lands; they created expeditious development activities in the Balkan region - 
new settlements were established, existing ones were enlarged and developed 
(Özer, 2016, p. 123). One of the cities that was reshaped but also was 
established in the Ottoman period is Novi Pazar3. 
The city of Novi Pazar is founded during the Ottoman period near the Serbian 
medieval town Ras4 and its suburb Trgovište5. In the first Ottoman archive 

 

1 For more information visit: Ottoman Empire, Encyclopedia Britannica [online], available: 
https://www.britannica.com/place/Ottoman-Empire [accessed 22 July 2020]. 
2 The Ottoman Empire emerged on the battlefields of Anatolia fell apart during the World War 
I. Like in many other empires in the world, this process did not happen by sudden. Failing to 
conquer Vienna in 1683 Ottomans started to lose parts of its territory. Pieces of great Ottoman 
Empire are today parts of Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, 
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Ethiopia, Egypt, Georgia, Greece, Hungary, Iraq, Israel, Jordan, 
Kosovo, Kuwait, Libya, Lebanon, Moldavia, Montenegro, North Macedonia, Palestine, 
Romania, Russia, Serbia, Somalia, Suadi Arabia, North Sudan, South Sudan, Syria, Tunisia, 
Turkey, Ukraine, United Arab Emirates and Yemen. 
3 Name Novi Pazar derives its roots from Turkish language. Originally its name was Yeni Bazar 
which means New Market. Placed in Serbia, this city got the name by translating it into Serbian 
language (sr. novi - new). 
4 Ras is the medieval town in Serbia. Ras was the capital of first Serbian province founded in 
12th century. Before the Ottoman conquest the first Serbian dynasty, Nemanjić family, lived in 
this region and in Kosovo and Metohija for several centuries. 
5 Trgovište, which means market place was a suburb of town Ras. After moving the settlement 
a little bit to the east, Gazi Isa-beg is giving it name Yeni Pazar which in the Turkish language 
means new bazaar or new market. Later the name had been translated in Serbian so yeni become 
new. 
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sources (until 1468/1469) Novi Pazar is mentioned as Ras (Čar Drnda, 1984, 
p. 77). The biggest historical role in Novi Pazar formation had Gazi Isa-beg 
Ishaković1. The building complex2, as an endowment of Isa-beg Ishaković 
(Zirojević, 1977, p. 119) created the core of Novi Pazar. According to 
available historical sources, it is hard to know the precise time of Novi Pazar's 
formation. Researches that are made until these days are concluding that Novi 
Pazar is founded in a period between3 1455 and 1461. But, the fact that 
settlements in the Ottoman Empire had different statuses and that changing 
status of one place was the decision of local commission and judge brings 
another conclusion. Namely, in the first documents, Novi Pazar is categorized 
as a bigger settlement (Tur. şehir - town, city) which was not possible to 
develop in a few years. According to Čar Drnda (1977, p. 78), Novi Pazar was 
probably established by reshaping previous Ras settlement into Ottoman- 
Islamic oriental place. The advantageous geographical position of Novi Pazar 
gave it a chance to become economically, organizational and cultural 
developing place. 

Ottoman period in Novi Pazar had highly developed trade on all levels - 
international, interregional, intercity and local. From the Ottoman sources, it 
is hard to find the difference between markets and fairs, because word pazar 
can mean both (Faroqhi, 1978, p. 54-55). Once when trade had grown to a 
certain proportion, Novi Pazar became important coordination on long- 
distance commerce4 in Ottoman Empire and abroad. Novi Pazar appears at the 
meeting of the three major valleys - the three roads. Despite its eccentric 
position, the town itself remained to be the node of all communications, and 
strategically, it was the key to the entire area. For a very long time, it was the 

 
 

1 He was the commander of Skopje and Bosna borderlands. Later he became a governor of 
Bosna Sanjak and founded Sarajevo and Šabac. 
2 The complex was consisted of a mosque, caravansary, hammam and fifty-six shops. 
3 For more information: Šabanović, H. (1982). Bosanski pašaluk [Bosna Principality]. Sarajevo: 
Svjetlost; Šabanović, H. (1964). Krajište Isa-bega Ishakovića (zbirni katastarski popis iz 1455. 
godine) [Isa-beg Isaković's Borderland (Cadastre Collection From Year 1455)]. Sarajevo: 
Orijentalni institut. Šabanović elucidates formation and evolvent of Bosna Principality which 
part was Novi Pazar. He presents cadastre documents and first written document of Novi Pazar 
from 1461 found in Dubrovnik Archive. Document from Archive presents trading businesses 
between local merchants and the ones from Dubrovnik. This proves that Novi Pazar even then 
was important trading center. 
4 The favorable geographical position contributed to the successful development of Novi Pazar. 
Founded at the intersection of the great Balkan caravan routes: Dubrovnik, Bosnia and Zeta. 
The significance of these roads is that they were going further towards Thessaloniki, Istanbul 
and Belgrade. For more information: Premović Aleksić, D. (2012). Novi Pazar na mapi 
istorijskih puteva [Novi Pazar on the Map of Historical Roads]. Novi Pazar: Muzej Ras. 
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main settlement of this region and at the same time the most active trading 
centre. 

Novi Pazar in Travelogues 
It is clear that the concept of travelling and internalization are not new, but 
they were changing by the historical conditions through the past. Travelling 
activity defined as the physical and geographical moving was always enriched 
by the visual and spiritual senses. Perceptions of discovered places are 
different from person to person and they give a subjective opinion of seen 
surroundings. Naturally different times bring different actions, too. Occasions 
in Novi Pazar in 16th, 17th or 19th centuries were not the same. With the well- 
shaped economical and cultural life, Novi Pazar in the Ottoman period 
attracted various generations of intentional or unintentional spectators who 
passed through it. They made the images of Novi Pazar based on a logic that 
the act of seeing means knowing a place (Carrillo Quiroga, 2017, p. 229). 
These participants in international communication have been in a specific 
position which maintained information that was considered as accurate. 
Created in different periods and styles these testimonies engird themes and 
subjects like cultural practices, religion, politics, wars, tourism and nature. 
Written in the first-person and confessional styles these texts got travelogue 
name. 
Travelling diary or travelogue is most of the time determined as "mixed 
literary type" (Pašić Kodrić, 2020, p. 1391). This, at the same time, the literary 
and non-literary text was not only written by the writers, but also by the 
authors of various professions and profiles such as diplomats, missioners, 
journalists, soldiers, sailors, etc. who had the desire to record something new. 
Different purpose of visit brought Benedict Curipeschitz in the 16th, Evliya 
Çelebi in the 17th and Georgina Muir Mackenzie and Adeline Paulina Irby in 
the 19th century to Novi Pazar region. The personal documentary character of 
passengers' writings through the centuries help to imagine economically- 
political and socio-cultural life of Novi Pazar in a certain time. Cross-cultural 
interaction in this area produced something local which was also global. How 
this region, commonly called corpus separatum1 (Šabanović, 1982, p. 94), had 
been changed through time, it is possible to follow by these three travelogues. 
The character of their travel poetics are mostly distinctive but also equally 
complicated to understand because of the specific role of its writers and its 
evaluation through the centuries. All these specific identities of the people gave 
today's travelling literature a hybrid character. Possibility to 

 
1 A city or region which is given a special legal and political status different from its 
environment, but which falls short of being sovereign, or an independent city state. For more 
information visit: corpus separatum, Your Dictionary [online], available: 
https://www.yourdictionary.com/corpus-separatum [accessed 31 July 2020]. 
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approach the travelogue through different segments of culture, science, 
politics, geography, history, life, in general, is why this type of literature is 
available to a wide circle of readers. 

Novi Pazar in Benedict Curipeschitz's1 Travelogue 
After the Ottoman state conquested some lands in Balkans, neighbour 
countries wanted to secure their borders so they wanted to make a temporary 
or permanent truce with Ottomans. Religious and cultural gaps between 
Occident and the Ottoman world did not restrain distinctive emissaries to 
travel through Ottomans lands with a mission. In such a way, in 1530 
Ferdinand I (1503-1564) sent a deputation to the Porte (Bracewell, 2017, p. 
75), to Süleyman I (1495-1566), to make with him, if not absolute peace, then 
at least a longer truce. This group consisted of 37 people: 23 noblemen (or 
sirs) and 14 servants and escort. Benedict Curipeschitz, a German, Latin and 
Slovene-speaking pious Catholic from Lower Styria was part of this 
delegation as an interpreter. 

There are no many personal details about Benedict Curipeschitz (1491–1531). 
From his travelogue, it is known that he was born in Gornji Grad2 and that he 
was in diplomatic service of the Habsburg Monarchy and served in Moscow 
and Istanbul. Curipeschitz's knowledge of languages indicates that he was 
well-educated and aware of political, social and cultural circumstances of 
different countries at that time. 

Curipeschitz's travelogue consisted of 32 pages (38 x 13.5 cm) and 8. 10 
paintings3: 6 Bosnian towns (Krupa, Kamengrad, Ključ, Sokol, Višegrad and 
Zvečaj), two pictures of the audience in Istanbul, a picture of the caravanserai 
and a picture of the audience at Usrev-pasha in Glavogodina. The original first 
book edition4 was published in 1531 without page numbering and the place 
where it was printed. 

The notes about the route taken through Croatia, Bosnia, Serbia, Bulgaria and 
Rumelia was the route taken by the Turkish armies in their conquests towards 
Bosnia and Croatia. It coincided mainly with the ancient Roman roads with a 
small deviation. It was partly the famous Bosnian or Macedonian road, and 

 
1 Originally Benedict Curipeschitz von Obernburg in German. 
2 Gornji Grad was then part of the Habsburg Empire, now it is in Slovenia. 
3 In the preface of edition translated in Serbo-Croatian from 1950 it is adduced that these 
pictures are not available in today's copies, not even in the one from 1910. Thus pictures that 
are displayed in the further editions are presenting same period but from other authors. 
4 In the 1531 with the title Itinerarium Wegrayß. Kü. May. potschafft gen Constantinopel zů 
dem Türckischen Kayser Soleyman. Anno xxx Benedict Curipeschitz's travelogue was printed 
for the first time. 
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partly the Istanbul road. The delegation left Ljubljana on August 22 in 1530 
and arrived in Istanbul on October 17 the same year. The crew left Istanbul on 
December 22 in 1530 and arrived in Ljubljana on February 9, 1531. Thanks to 
this trip of embassies and Benedict Curipeschitz, it was obtained the first 
description of the journey to Istanbul across the Balkan Peninsula in the 16th. 

According to Curipeschitz's words, he was taking notes because he did not 
want to waste his time during the journey. Nonetheless, the trend of keeping 
a diary on the trip was one of the practices at that time. In his notes, Benedict 
is using very clear and simple language without unnecessary adornments. Text 
is not presenting just travelling route it is also enriched with portrays of passed 
countries' people, history and customs. 

Pictures of several Ottoman provinces in Balkan are described with the 
correctly written names of the settlements, rivers, hills, mountains, meadows 
that he passed with his companions. This travelling diary gives more space 
Bosnia1 than it is given to other visited lands on the road. After the Ottomans 
conquered Bosnia (1463) they established Bosnia Borderland (Šabanović, 
1982, p. 37) with Isa-beg Ishaković as its governor. Novi Pazar was part of 
this Ottoman administrative region. Positioned on the crowd crossroad Novi 
Pazar was an unavoidable station on embassies route. 

Curipeschitz's travelogue is easy to follow because of the chronological 
course of his writings. There is no doubt that he wrote on the spot recording 
day by day with concrete dates and places of a journey. On a day September 
22, a month after starting a trip, the group arrived into Novi Pazar. They stayed 
all day and slept away in there. On Friday, September 23, they took a leave of 
Novi Pazar over a very high hill, called Rogozna2. They descended into the 
valley where "gold is washed and silver3 mined". Benedict also mentioned 

 
 
 
 
 
 

1 This is Bosnia according to Ottoman divisions in the 16th century. 
2 Rogozna mountain is positioned 15 km southeastern of Novi Pazar. 
3 According to Ejup Mušović and Dragica Premović Aleksić, Novi Pazar region from its earliest 
time was rich with mine sites. Some of the most important mine centres in the Balkans are 
located in this area. The Ottoman documents prove that mine Žežna on the Rogozna mountain 
was a place where the silver was exploited. On the other side, many archaeological excavations 
on these locations brought many golden items which might be evidence of propertied 
inhabitants or active commerce. For more information: Premović Aleksić, D. (1993). Rudnik 
Žežna [Žežna Mine]. Novopazarski zbornik, 8, pp. 23-35; Mušović, E. (1982). Gluhavica. 
Novopazarski zbornik, 6, pp. 67-74. 
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that they saw vineyards only in Višegrad and Novi Pazar1. 

Delegation and Curipeschitz went back to Ljubljana following the course of 
the same route. Consequently, on January 15 in 1531, they came to Novi Pazar 
from the other side of Rogozna mountain, spend one day and night in there 
and on Tuesday, January 17, continued further. In this description, Benedict 
added one detail - he said that they stayed at the same, well known Serbian 
hostess's place. It is understandable that pious man, like Benedict 
Curipeschitz, would not prefer to use the service of local Muslims neither 
coming "Ottoman enemy". A significant value of this text is a reference for 
social and cultural conditions. His note about their Serbian hostess is picturing 
relations between conqueror and local inhabitants and language, customs and 
religious divisions among the local Novi Pazar community in the 16th 
century. 

Novi Pazar in Evliya Çelebi's Travelogue 
In the 17th century, the Ottoman Empire was already known as a world power. 
The Empire got a political and ideological transformation during the 15th and 
the 16th centuries that led the reign to rebuilt its identity into remarkable 
heterogeneity. The Ottoman state embraced various cultural traditions with 
which it came into contact, accepting and synthesizing models of plenty of 
sources (Kafescioğlu, 2012, p. 459) and as a result, cultural interactions 
expanded into newly shaped socio-cultural eclectism. One of them was already 
a popular tradition of keeping a diary on the road found its representative in 
the Ottoman Empire, he was Evliya Çelebi. 

Evliya Çelebi became the biggest traveller and author of the biggest travel 
book in Turkish history2 by putting into words over 40 years of travelling. 
From his early youth, Evliya had an inextinguishable desire for travel and new 
knowledge (Šabanović, 1967, p. 25), which did not leave him throughout his 
whole life. Most of the details about his life got from his travelogue where he 
narrates about his roots, life in Istanbul and close cousins that have been in 
high ranged positions at the Ottoman court. Evliya Çelebi was not in the 
official state service so his name does not appear in the official Ottoman 
documents and registers. The only known evidence to mention him is a 

 

1 There is cadastral record books made at the end of the 16th century for the complete Bosnia 
Sanjak. Part of it was smaller administration unit Jeleč Nahi (named by the Serbian medieval 
fortification situated at the Rogozna mountain). According to it, in this area (where there are 
no vineyards today at all), there were vineyards in the 16th century. The vineyards were in 
villages Pasiji Potok, Berilovo and Peligon. The owners of the vineyards were Muslims 
(Mušović, 1981, p. 41-42). 
2 For more information visit: Evliya Çelebi (1611-1685?), Türk Tarih Kurumu [online], 
available: https://www.ttk.gov.tr/tarihveegitim/evliya-celebi-1611-1685/ [accessed 3 August 
2020]. 
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document of Ottoman embassy members in Vienna (1665) in the Austrian 
archives1. 

Evliya Çelebi was born in 1611 in Istanbul. His both parents, who had 
Kütahya2 roots, were connected with to the Ottoman court. Accordıng to 
Evliya Çelebi's own words, his family3 came to Istanbul after 1453. His father, 
Derviş Mehmed Zilli Efendi was an imperial goldsmith and one of the 
influential people at the court so Evliya was educated from well-known 
personalities and intellectuals from the very early age. His mother was a 
relative of the grand vizier Melek Ahmed Pasha at the court of Mehmed IV 
(1642-1693). In the year 1630, like a nineteen-year-old young man, Evliya 
started to travel. Since then, and through the further course of his life he has 
taken on, without interruption, longer and shorter journeys through the vast 
Ottoman Empire alone or accompanied by famous statesmen. Most of the time 
her was a trustee and companion4 of his cousin Melek Ahmed Pasha. After all 
these trips, Evliya learned and experienced a lot. The last event in the Book of 
Travel originates from the year 1682, so it can be claimed with a lot of 
credibilities that he did not live long after that year. According to some 
researches, it is not even known where he was buried, but some of them claim 
that Evliya died in Istanbul and that he is buried close to his relatives. 

Evliya Çelebi's the Book of Travel has 10 extensive volumes5 mostly 
chronologically arranged according to the course of his journey. Evliya wrote 
certain parts of his travelogue at various times during his travels but some 
descriptions he completed, adjusted and edited later. Written in the first person 
this travelogue Evliya wrote primarily based on his own impressions, 
observations and experiences. Travelogue is based on information and data 
that himself researched and found which is proven on every page of it. 

Most of the notes about Balkan countries are in 5th and 6th volumes of the 
travelogue. Travelling from one to another part of the Balkan Peninsula, 

 
1 For more information visit: Evliya Çelebi, Historian of the Ottoman Empire [online], 
available: https://ottomanhistorians.uchicago.edu/en/historian/evliya-celebi [accessed 4 
August 2020]. 
2 Kütahya is city in the western Turkey. 
3 In his Book of Travel, Evliya shares his family genealogy and explains its origins into many 
details. Since that is not the subject of this paper, it will not be presented extensively. 
4 Evliya described himself as the one talented in music, storyteller and humble derviş who has 
many friends and interests. On the journeys, his hafiz title (Arab. the one who memorized the 
Quran) brought him a duty to recite the first adhan after victories. Besides it, he had random 
responsibilities such a being messenger, tax and fund collector and redeemer of the Ottoman 
prisoners. 
5 Original text has more than 4.000 pages. 
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Evliya passed through Novi Pazar twice (according to his notes). In the 5th 
volume under the title - A Trip to Istanbul, Evliya Çelebi mentioned Novi 
Pazar in his journey. Following the course of the Bosnia Road,1 a trip started 
from Banja Luka2 and in a rush finished in Istanbul. On this travel, Evliya 
spent 9 days and on his way back 11 days. Here, Çelebi's notes are focused on 
the travel so he did not give a portray of any settlement. In the same volume 
(5th one), later on, Evliya presented Novi Pazar in many concrete details. This 
time, before the description it is given a precise year when Evliya Çelebi was 
on travel. After Melek Ahmed Pasha became the governor of Rumeli 
Principality3 on November 15 in 1660, Evliya moved with him to a new place 
of duty. In the course of this journey, where he made a list and brief notes 
about 7 sanjaks of Bosnia Principality, is a description of Novi Pazar. 

Under the subheading Novi Pazar, Evliya Çelebi started with an explanation 
that since its upbuilding4 started in the period of Mehmet II (1432-1481) Novi 
Pazar is now developed into significant administration centre. Also, Evliya is 
commenting that Novi Pazar is located on the crossroad of three sanjaks which 
defines it as a trade centre. These activities caused it to prosper in a short 
period into an important stop for many travellers. How much Novi Pazar at 
that time looked big to Evliya Çelebi prove notes about numbers of Novi 
Pazar's districts, mosques, shops, inns and private houses5. Likewise, most of 
the Novi Pazar's monuments and buildings Evliya found as "very beautiful" 
and well preserved. He saw Novi Pazar as a town where is possible to find 
any kind of need. On the other side, Evliya Çelebi with his ability to observe 
and record the details shared various information that could be relevant to 
understand the history of the architectural development of Novi Pazar. 
Namely, he wrote that Novi Pazar has a favourable location with a continental 

 
 
 
 

1 Novi Pazar was important stop on these road. 
2 Banja Luka is city in Bosnia and Herzegovina. 
3 Before it he was a governor of Bosna Principality . 
4 According to the sources it is difficult to specify Novi Pazar's establishment and the rapid city 
development. The oldest document referring that Novi Pazar as a town was founded before 
1455 is in the Dubrovnik Historical Archive (Şkriyel, 2014, p. 104). If Evliya's statement is 
accurate then it must be that Novi Pazar started progressive development around the 1450s. 
5 Evliya Çelebi claims that there are 40-50 districts, 23 mosques, 11 masjids, 7 churches, 1110 
shops and 3000 houses. In the comment of Bosnian translation of the Book of Travel Šabanović 
aims that this data is exaggerated which proves with Ottoman record book from the year 1489. 
Was it possible for one settlement to live that range of development in several decades still 
stays a topic for new researches. 
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climate. He narrates about his seven rivers1, hot spring2, Novi Pazar water 
supply network, three hammams3, two public kitchens, many places of 
drinking water4. Also, Evliya is mentioning the names of the patrons of many 
public goods. Notes about Novi Pazar Evliya Çelebi finished with the 
sentence that "since we had a nice tour of this town" that they could continue 
the journey. 

Amount of details in Evliya Çelebi's the Book of Travel provides very rich and 
diverse material not only on geographical but also on various other issues. 
Plenty of information that he gave about Novi Pazar indicates that he spent a 
certain time in there and intently collected material for his travelogue. The 
significance of this Book is that by provided data it is possible to reconstruct 
legal-political, organizational and cultural conditions in the 17th century in 
Novi Pazar. 

Novi Pazar in Georgina Mary Muir Mackenzie and Adeline Paulina Irby' 
Travelogue 
At the beginning of the 19th century, minorities in the Balkans started to rise 
against the Ottoman authority (Demirel, 2016, p. 137) with the aim to gain 
independence and rebuild their own countries. An uprising of Serbia, Greece, 
Wallachia and Moldavia, Bulgaria and Albania that emerged in the Balkans 
and the basic reasons behind them were constantly under the eyes of Great 
Powers5 in the 19th century. Their attitude was to support these minorities but 
their supportive policy was different. One of the supporting strategies were 

 
1 In Novi Pazar and its surrounding, there are seven rivers: Raška, Jošanica, Ljudska, 
Sebečevska, Deževska, Trnavica i Izbička (Şkriyel, 2014, p. 100). Among them the biggest one 
is Raška which spring is in use for a drinking water in Novi Pazar today. 
2 This thermal spring in Novi Pazar was known from the Ottoman period (Kostić, 1969, p. 65). 
Called Ilıca, which means spa or thermae this water was used since the 17th century as a bathing 
area. 
3 Ras Museum in Novi Pazar is built on substruction of a hammam (Premović Aleksić, 2003, 
p. 376). For so many years it was not known which one is the third hammam because there are 
only two (one in the city and one in thermal spring area). Therefore, scholars were sharing an 
opinion that this information is inaccurate. In 2002 during some reparations on museum 
building are found remains of hammam construction. According to archaeological research, it 
is concluded that this so-called "new hammam" is built at the end of 16th or the end of the 17th 
century. This period matches with Evliya's travel to Novi Pazar and his claim that there is one 
new hammam in there. 
4 Miodrag Radović in his book narrates about more than 20 fountains in Novi Pazar. 
5 Great Power - a nation that has exceptional military and economic strength, and consequently 
plays a major, often decisive, role in international affairs; for more information visit: Great 
Power, Dictionary [online], avaliable: https://www.dictionary.com/browse/great-power 
[accessed 9 August 2020]. At that time, besides Ottoman Empire, also Great Powers were Great 
Britain, France, Russia, Austria-Hungary, Italy and Germany. 
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travellers with a mission. That is how in the middle of the 19th century 
Georgina Mary Muir Mackenzie and Adeline Paulina Irby came to Balkan 
Peninsula. 

Georgina Mary Muir Mackenzie was born in 1833 in the family of a Scottish 
baronet. This curious, bold and adventurous woman started travelling first in 
England and then through Europe1. Adeline Paulina Irby was born in England 
in 1831 as the daughter of a navy admiral. After her parents died, she lived 
with her sister for a long time in London. While she was getting an education 
in London, she became interested in foreign languages. Mackenzie and Irby 
met in 1855 when Mackenzie's family moved to London2. After they became 
close friends and completed school in 1859, Mackenzie and Irby went on an 
exploratory adventure through Eastern Europe3. Close after that travel, with 
their Pan-Slavic tendencies, Georgina Mary Muir Mackenzie and Adeline 
Paulina Irby decided to travel through the south part of Balkan Peninsula. 
Mackenzie and Irby wanted to investigate and know more about the position 
of nations under the Ottoman rule. Their travel started in 1861 and it was 
finished three years after. Notes taken during this journey were published in 
1866 in the book called Travels in the Slavonic Provinces of Turkey-in- 
Europe. First edition of the book and the book papers about various Slav 
nations (Serbs, Bosnians, Croats, Bulgarians, etc.) were published 
anonymously. Later on, their names started to appear as the authors of the 
books. Parallel with their publishing activities, Georgina Mary Muir 
Mackenzie and Adeline Paulina Irby were very active in the social field - 
raising awareness about the importance of education, especially women 
education. Unfortunately, they could not continue with their mission together. 
After she got married to Charles Sebright, Georgina Mary Muir Mackenzie 
became Lady Sebright. Soon after that, she died in 1874 in Corfu island where 
her husband was in duty as a consul-general of the Ionian Islands. After she 
died, Adeline Paulina Irby's curiosity about Balkans did not die. She 
continued to be socially active and travel across the Peninsula but she had 

 
 

1 For more information visit: Hadžiselimović, O. (2012). Dvije viktorijanke u Bosni, 1862- 
1875: G. M. Mackenzie i A. P. Irby [Two Victorian Ladies in Bosnia, 1862-1875: G. M. 
Mackenzie and A. P. Irby]. Retrieved from the Duh Bosne website: 
http://www.spiritofbosnia.org/bs/v7n2/two-victorian-ladies-in-bosnia-1862-1875-g-m- 
mackenzie-and-a-p-irby/ [accessed 9 August 2020]. 
2 For more information visit: Georgina Muir Mackenzie, People Pill [online], available: 
https://peoplepill.com/people/georgina-muir-mackenzie/ [accessed 9 August 2020]. 
3 For more information visit: Plavčić, I. A. (2019). Adeline Paulina Irby - An Englishwoman 
Who Changed Sarajevo. Retrieved from The Srpska Times website: 
http://thesrpskatimes.com/adeline-paulina-irby-an-englishwoman-who-changed-sarajevo/ 
[accessed 9 August 2020]. 
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another companion1. Likewise, she died in Sarajevo in 1911. 

The second edition 2 of the Travels in the Slavonic Provinces of Turkey-in- 
Europe with names of the authors (Georgina Mary Muir Mackenzie and 
Adeline Paulina Irby) was published in 1877. This edition, dedicated3 to 
Georgina Mary Muir Mackenzie, consists of 22 chapters and 313 pages. The 
travelogue, built over the years by Mackenzie and Irby, is written in the not 
very typical way like most of the popular travelogues. Written in the first- 
person, book is based on a dynamic connection what they knew before the 
journey and the things that they saw inlive. Fact that two women were brave 
enough to take a challenge to follow their curiosity about Balkans makes this 
travelogue unique. Their concern about the problems of Slav provinces under 
the Ottoman rule in south Balkans brought them to many stops on their 
journey. One of the stops (chapters) was Novi Pazar, too. 

The 21st chapter of the Georgina Mary Muir Mackenzie and Adeline Paulina 
Irby's travelogue is named Novi Bazaar. This chapter has 20 pages but in here 
there are notes about various topics. Contrasts and deep differences between 
different cultures and lifestyles, between Occidental and Oriental, between 
Christians and Muslims, are the focus of the travel rhetoric of Georgina Mary 
Muir Mackenzie and Adeline Paulina Irby. This brings another dimension of 
this travelogue; it is a testimony of Novi Pazar's multicultural and political 
state4. 

 
1 After Georgina Mary Muir Mackenzie died as the Lady Sebright, Adeline Paulina Irby started 
to travel with a Priscilla Johnson in the next decade. In many parts of the travelogue, Irby 
showed openly her sympathy for Christians, especially for Serbs. She perceived them as a 
centuries-long suffering nation under the Ottomans. She believed that this national destiny of 
that people she could change for the better. 
2 The second edition of travelogue edited by Adeline Paulina Irby with her companion Priscilla 
Johnson. This time, there is more information about Bosnia, which is several time just 
mentioned in the first edition. While in the first edition their travelouge considers about Balkan 
history, geography and politics, the edition of this work from 1877 include Paulina's vivid 
testimony of her and Priscilla's experiences during the journey from the Austrian border to 
Sarajevo and back, and also about the occasions after the Christian uprising in 1875. For more 
information visit: Hadžiselimović, O. (2012). Dvije viktorijanke u Bosni, 1862-1875: G. M. 
Mackenzie i A. P. Irby [Two Victorian Ladies in Bosnia, 1862-1875: G. M. Mackenzie and A. 
P. Irby]. Retrieved from the Duh Bosne website: http://www.spiritofbosnia.org/bs/v7n2/two- 
victorian-ladies-in-bosnia-1862-1875-g-m-mackenzie-and-a-p-irby/ [accessed 9 August 2020]. 
3 It is dedicated to her because she died in 1874, before the book was published. 
4 At the beginning of the 19th century, Novi Pazar was in troubles and difficulties. The First 
Serbian uprising (1804-1813) was deeply felt in Novi Pazar. Namely, Karađorđe's brutal attack 
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Mackenzie and Irby arrived into Novi Pazar from Kosovo. According to their 
description, they arrived in the south part of the town. The information about 
Novi Pazar's geographical position is given at the beginning of the chapter: 
"Emerging thence on the main road, we found ourselves at the beautiful point 
of view; we looked down on Novi Bazaar, lying in a basin of hills, traversed 
by the road that passes from Constantinopole to Serajevo...(p. 265)". Image of 
Novi Pazar in this travelogue is not built by the descriptions of the things that 
its writers saw, it is a selection of the monuments1, buildings2, streets and 
landscapes presented to make significant associations. Thereupon, they are 
describing their first impressions during the entrance into Novi Pazar: 

"...we entered Novi Bazaar, and rode very slowly and very solemnly through 
the long charshia (market-place), round the foot of a hill covered with the 
houses of Mussulmans, and on and on, till between the holes, the stones, and 
the weary-footedness of our steeds, we began to get into despair... Down the 
central gutter of the sloping street flowed a brisk stream, swollen by recent 
rain... On each side of the shopkeepers sat cross-legged on their boards and 
stared at us - stared, yet did not smile. But from the lattice windows above 
peered down a galaxy of female eyes..." (p. 266). 

These images are encompassed thoughts about social, cultural and 
eventually architectural characteristics of the represented town. On the other 
pages about Novi Pazar, there are specific pictures that accentuate that 
Georgina and Adeline were focused on the political situation of Novi Pazar. 
The decision to travel on their own and in their own organization brought to 
Mackenzie and Irby not only exotic landscapes and new knowledge but also 
diplomatic relations between ruling and the ruled ones. As the supporters of 
national sovereignty, these two women were using their opportunities to 
connect with people of different social statuses (peasant, governors, clergy, 

 
 

on Sanjak in 1809 brought a large number of civilian casualties, destructions and burnings of 
Novi Pazar. However, the areas conquered by insurgents again came under the rule of the 
Bosnian governor. After the First and Second Serbian Uprising, the structure of the total 
population was disrupted by constant migration of the people (Kahrović, 2003, p. 22). Drought 
years, plague and measles epidemics have greatly affected the demographic structure of the 
population. Christians were going to independent parts of Serbian state and Muslims were 
moving to the east or stayed in Novi Pazar. Image of 19th century Novi Pazar too fortunate. 
1 In the pages about Novi Pazar, authors gave an explicit description of Đurđevi stupovi 
Monastery. Located on the north side of town, it is one of the most important Serbian 
sanctuaries built in the 12th century by one the first rulers of Serbian medieval state Raška, 
Stefan Nemanja. The monastery is a masterpiece of Serbian sacral architecture and it represents 
a unique and special example of Raška architectural ecole (Tasić, 1969, p. 126-129). Authors 
also presented their conversations with the local Christian community and their concerns about 
the conditions they live in. 
2 On the page 267, Mackenzie and Irby wrote houses of Muslims and Christian quarter. 
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etc.) and formed attitude nourished with the before travel earned knowledge 
about Novi Pazar. This travelogue, built over the years by Mackenzie and 
Irby, contains another exciting plane, which is not very typical of popular 
travelogues and is based on a dynamic connection between the past and the 
present. 

Comparison Instead of Conclusion 
Three different travelogues, three different centuries, three different eras, one 
meeting point - Novi Pazar. All of them gave a distinctive perspective of this 
town. Curipeschitz's sparingly created travelogue that represented Novi Pazar 
as a rest station without giving any other particular information about the 
geography, structure, culture of Novi Pazar in the 16th century. Fact that he 
was an interpreter on his journey it is visible that he was on his duty while he 
wrote this travelogue. Absence of personal comments about Novi Pazar 
indicates that Benedict Curipeschitz was keeping this travel diary during the 
trip for sure. Opposite to him, Evliya Çelebi did not always give a concrete 
date and time that he and his companions spent in one place. As an Ottoman 
Turk, he was able to shape a knowledge that he had about the Ottoman 
bureaucracy and political relations between centre and periphery during the 
17th century. Alongside it, descriptions and commentaries about Novi Pazar 
are enriched by critical thinking which is nourished by the information that he 
had, impressions that he experienced and occasions that he lived. Otherwise, 
Georgina Mary Muir Mackenzie and Adeline Paulina Irby as women and the 
neutral side of Balkan policy presented a travel experience with a mission. 
Their interest in Ottoman policy in Balkan Peninsula brought them to Novi 
Pazar. 

These three poetics are presenting Novi Pazar through the ideologies of their 
periods. Novi Pazar in the 16th century was a rest station, in 17th century a 
city where it is possible to find any kind of need, in the 19th century it was a 
place of houses of Muslims and Christian quarters. How the authors observed 
Novi Pazar depend on their previous knowledge and comparison between 
their ways of seeing and the things they lived inlive. In other words, 
perceptions are not static or permanent, but rather variable. From the trade 
meeting point at the beginning of the Ottoman rule, Novi Pazar evolved into 
a well-devloped city in the 17th century which magnitude followed the 
lowering power of the Ottoman Empire in the following periods. However, 
seems that these travel experiences from Novi Pazar are potential vehicles that 
are wealthy material for reconstruction, not just the economically-political and 
socio-cultural history of the city of Novi Pazar, but also the Ottoman state. 
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Manastır Askerî İdadi Müzesinin Tarihî Gelişimi ile 
Askerî İdadide Eğitim Görmüş Mustafa Kemal Atatürk 
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Özet 

Türkler, tarih boyunca göçebe yaşayarak farklı coğrafyalara yayıldıkları gibi 
farklı coğrafyaları fethedip oranın yönetimine de sahip olmuşlardır. Kurulan 
her devletin bir yükseliş ve çöküş dönemi olduğu gibi Balkan topraklarına 
yaklaşık 600 yıl sahip olan Osmanlı Devleti de aynı kaderi yaşamıştır. Çok 
uzun bir dönem sayılabilecek bu hâkimiyet sonrasında Osmanlı, bu toprakları 
resmi olarak bırakmış ancak eserleriyle varlığını günümüzde de hissettirmeye 
devam etmektedir. 
Kuzey Makedonya’nın önemli şehirlerinden biri olan Manastır, Osmanlı ile 
daha da önem kazanmış, günümüze kadar ulaşan eserleriyle değeri artmış ve 
bu bölgede çok kıymetli şahsiyetlerin yetişmesinde önemli rol oynamıştır. 
Osmanlı öncesi Bitola adı ile bilinen şehir, bölgede bulunan manastırlardan 
dolayı Osmanlı ile birlikte şehre de Manastır adını vermiştir. Bitola veya 
Manastır denildiğinde hiç şüphesiz günümüzde varlığını bir müze olarak 
sürdüren Askerî İdadî ve orada eğitim görmüş olan ve daha sonra Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusu olacak olan Mustafa Kemal Atatürk akla 
gelmektedir. 
Bu çalışmada, Osmanlının büyük önem verdiği Balkanlar coğrafyası, 
Balkanların kalbi olarak nitelendirilen Kuzey Makedonya, beraberinde 
Manastır şehri ve orada günümüzde müze olarak ayakta kalmayı başarmış 
olan Askerî İdadinin tarihî gelişimiyle günümüzdeki durumuna yer 
verilmektedir. 
Bu çalışma ile amaçlanan; Balkanlarda varlığını hala sürdürmeye devam eden 
Osmanlının değerli eserlerinden biri olan Askerî İdadinin günümüzdeki 
durumunu tanıtmak ve Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Balkanlar’da doğup büyümesi ve onun üzerindeki Balkan 
etkisini göstermektir. 

Anahtar KELİMELER: Bitola, Manastır, Askerî İdadi, Mustafa Kemal 
Atatürk, Müze 
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Giriş 

Balkan yarımadası Avrupa’nın güneyinde yer alan üç büyük yarımadadan 
biridir. Coğrafî olarak dağların ve nehirlerin dikkat çektiği yarımada 
Asya’dan Avrupa’ya geçiş yolları üzerinde bulunmaktadır. Bölgenin dağlık 
olması başta ekonomik ve kültürel olmak üzere birçok faktör üzerinde etkili 
olmuştur (Kaçmaz, 2013, s. 11). 

Balkanlardaki Türk varlığı, yaygın olarak sanıldığı gibi Osmanlı döneminde 
ortaya çıkmamıştır. Türklerin Doğu Avrupa ve Balkan coğrafyasına geliş 
tarihlerini bazı araştırmacılar IV. Yüzyıl’da Hunlar vd. Türk topluluklarıyla 
bazı araştırmacılar ise, XI. Yüzyıl’da Kumanlarla / Kıpçaklarla 
başlatmaktadırlar (Alyılmaz, 2016, s. 58). Tarihin ilk devirlerinden itibaren 
kuzeyden ve güneyden gelen Türk toplulukları, Balkanlar’ın değişik (Turan, 
2009, s. 15) bölgelerine yerleşmişlerdir. Adeta bir maden filizi gibi Hun, 
Bulgar, Uz, Peçenek, Kuman, Kıpçak, Selçuklu ve Osmanlı Türkleri 
Balkanlar’a yerleşmiş; Balkanlar’daki Türk nüfusu hızla artarak bölge bir 
Türk yurduna dönüşmüştür (Karakuş, Uçkun, 2014, s.137). 

Tarihî geçmişi Antik Çağlara kadar dayanan Makedonya coğrafyası tarih 
boyunca Doğu ile Batı arasında ticaret, kültür ve sanat yolunun köprü 
başlığını yapmıştır (Turan, 1996, s. 21). Coğrafî açıdan Avrupa ile Asya 
kıtalarının kesişme noktası niteliği taşımasından dolayı Makedonya 
Balkanlarda her daim stratejik öneme sahip olabilmiştir. Ayrıca Avrupa'yı 
Akdeniz’e bağlayan Morava ve Vardar Vadilerinin varlığı bu stratejik öneme 
derinlik sağlamaktadır (Ural, 2016, s. 384). 

Makedonya’ya tarih boyunca çeşitli kavimler (Traklar, İllirler, Romalılar, 
Slavlar...) yerleştiler. IV. yüzyılda Hun Türklerinin buralara gelişini, Avarlar, 
Bulgarlar, Kıpçaklar, Peçenekler takip ettiler (Çayırlı, 2015, s. 145). 
Balkanların önemli bir parçası olan Makedonya toprakları, XIV. yüzyılın 
ikinci yarısından başlayarak peyderpey Osmanlı hâkimiyeti altına alındı. 
(Nureski, 2016, s. 351). Osmanlılar, XX. yüzyıl başlarına kadar, bu bölgede 
en etkin devlet olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Mübadele Kanunu ile 
Balkanlar’a yerleştirilmiş olan Türkmenlerin bir kısmı tekrar Anadolu’ya 
gelmişlerdir (İnbaşı, 2002, s. 293). Bugün Türkler, Batı Makedonya’nın 
Gostivar, Kalkandelen (Tetovo), Ohri, Struga, Manastır (Bitola), Kırçova, 
Debre bölgelerinden başka, başkent Üsküp (Skopje) ile Doğu Makedonya’nın 
Köprülü (Velez), Valandova, Ustrumca, Radoviş, İştip bölgelerinde yaşarlar 
(Çayırlı, 2002, s. 752). Makedonya'nın Balkan Savaşlarından sonra Osmanlı 
hâkimiyetinden çıkışından bugüne kadar da sayı olarak ihmal edilemeyecek 
bir miktarda Türk Makedonya'da varlığını sürdürmektedir (Turan, 1996, s. 
21). 
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Kavramsal Çerçeve 

Bu çalışma Manastır Askerî İdadisinde eğitim gören Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün üzerindeki etkisini ve Osmanlının varlığını bugün hala 
hissettiren Askerî İdadinin tarihî gelişimiyle günümüzdeki durumuna yer 
vermeyi amaçlamaktadır. 

Osmanlı Dönemi ve Sonrası Manastır (Bitola) 

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin egemenliğindeki Vardar Makedonya’sı, 
25.713 km² yüzölçüme sahiptir. En büyük şehri, ülkenin başkenti 
durumundaki Üsküp olan bölgenin diğer önemli yerleşim yerleri Tetova, 
Kumanova, İştip, Pirlepe ve Manastır’dır (Özgen, 2013, s. 331). Osmanlı 
öncesinde Makedon Krallığı, Büyük Roma İmparatorluğu, Doğu Roma 
İmparatorluğu, Sırp Krallığı ve Bulgar Krallığı hâkimiyetinde kalmıştır 
(Aydın, 2014, s. 51). Eski Makedonya bölgesinin batı kısmında, Pelister 
dağının kuzey-doğu eteğinde geniş bir ova kenarında ve Drahor Irmağı 
üzerinde kurulu olan şehre Türkler Manastır, yerliler ise Bitola derler 
(Kopraman, 1998, s. 49). Romalılar devrinden itibaren (şehrin o zaman adı 
“Bitolj” idi, şimdi de) “Bitola” deniliyor (Güler, 1999, s. 20). Manastır, Ege 
Denizi’ni Adriyatik’i bağlayan büyük doğu-batı yolu (Via Egantia)’nın tam 
ortasında, eski Heraklea’nın iki kilometre kadar kuzeyinde, bölgenin Türkler 
tarafından 1382’de fethinden sonra, yeniden kurulmuş, tipik bir Osmanlı 
şehridir (Yediyıldız, 1998, s. 21). Manastır ve çevresinin Osmanlı 
hâkimiyetine girişi, 1382 yılında Rumeli Beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa 
tarafından gerçekleştirilmiştir. II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed 
zamanlarında Rumeli Beylerbeyliği teşkil edildiğinde, Rumeli Beylerbeyi 
Edirne, Sofya ve bazen de Manastır’da ikamet etmiştir (Aydın, 2014, s. 51). 
Manastır tarih içinde Makedonya’nın en önemli merkezlerinden birsi, 
Osmanlı Devleti döneminde de Selanik, Kosova ile birlikte Makedonya’nın 
üç önemli vilayetinden birisinin merkezi idi (Güler, 1999, s. 20). 

Kopraman, (1998) Atatürk Manastır Sempozyumunda, sunmuş olduğu “XX. 
Yüzyılın Başlarında Manastır” başlıklı bildirisinde Osmanlı Sultanlarının 
“Manastır’a çok önem verip bazılarının da burayı ziyaret ettiklerini biliyoruz” 
sözleriyle kaydettiği ziyarete gelen sultanların isimleri: 

• 1384’de Murad-ı Hüdavendigâr 
• 1395’de Yıldırım Beyazid 
• 1432’de II Murad 
• 1472’de Fatih 
• 1502’de Beyazid-d Veli 
• 1542’de Kanunî 
• 1698’de IV. Murad ve son olarak 



|366 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih  
 

 

• 1911’de Sultan Mehmed Reşad Han-ı Hamis Manastır’ı teşrif 
eylemişlerdi (Kopraman, 1998, s. 53). 

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki topraklarına daha fazla ehemmiyet verdiği 
herkesin malumudur. Bu meyanda Manastır’ın da XX. Yüzyılın başlarında 
oldukça mamur bir halde olduğunu görüyoruz. Manastır’daki şu resmî binalar 
bunun bir göstergesidir (Kopraman, 1998, s. 53). 

“Kırmızı Kışla, Beyaz Kışla, Askerî İdadi, Askerî Rüştiye, Sivil İdadi, Sivil 
Rüşdiye, Askerî Hastane, Hükümet Konağı, Darü’l-Muallimin, Gureba 
Hastanesi, Karakol, Timar-Hane, Islah-Hane, Belediye, Kütüphane, 
Postahane, Mekteb-i Sanayi, Silahhane gibi resmî binaların yanı sıra şehirde: 
22 cami, 15 mescid, 6 tekke, 6 kilise, 6 havra, 4 matba, 6 hamam, 26 değirmen, 
12 fabrika, 36 fırın, 16 otel, 106 han, 3 tiyatro, 80, kıraathane, ve kahvehane, 
1 bedesten, 14 eczane, 1 bozahane, 40 meyhane, 5 gazino, 20 debbağhane, 
1384 dükkan, 1140 mağza, 6586 konak ve ev, köprü, çeşme, bağ, bahçe, gezinti 
yerleri var idi” (Kopraman, 1998, s. 53). 

Görüldüğü gibi Osmanlı dönemi eserleri oldukça iyi bir sayı ile karşımıza 
çıkmaktadır. Balkan savaşları sonrasında bölgeden çekilen Osmanlı ile 
birlikte zaman içerisinde birçok eseri de yok edilmiştir. Bunların dışında 
Manastır’da 1530’da 31 mahallenin 21’i Türk Müslüman Mahallesi iken, 
günümüzde bu Türk mahallelerinin çoğunun isimleri kalmadı. Ecdat yadigârı 
Osmanlı eserlerinin çoğu ortadan kaldırıldı (Erdoğru, 2011, s. 648). 

Manastır Askerî İdadisinin Mustafa Kemal’in Önderliğine Etkisi 

Bir liderin kişiliğinin oluşmasında, yetişmesinde şüphesiz, içinde yaşadığı 
“çevre” etkin rol oynamaktadır. Liderin çevresi ise; ailesi, okuduğu okullar, 
meslek ortamı, yaptığı görevler ve insanlık idealleri ve birikiminden oluşur 
(Güler, 1998, s. 80). Devrimci bir şehir olan Manastır, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran birçok aydın devrimcinin fikirleri burada edinildi. 
Burada en önemli yerlerden biri, Atatürk’ün okuduğu Askerî İdadidir 
(Erdoğru, 2011, s. 651). 

Bilindiği gibi Atatürk bir “Balkanlı” olarak dünyaya gelmiştir. Ünlü Lord 
Kinross, “Atatürk: Rebırt of Nation” adlı eserinde O’nun doğum olayını “Bir 
Makedonyalının Doğumu”1 başlığı altında vermekle O’nun bir “Balkanlı” 

 
1 Balkanların kanayan yarası olan Makedonya, özellikle 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın 
başlarında ihtilalci fikirlerin, çete savaşlarının ve büyük devletlerin adeta oyun sahası halini 
almıştır. Başta Bulgaristan olmak üzere Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’ın Makedonya’yı 
topraklarına katmak üzere giriştikleri mücadele Makedonya sorununun temelini oluşturmuştur 
(Mutlu, 2015). Bugün baktığımızda Ege Makedonyası olarak adlandırılan bölge Yunanistan 



367 | 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih  
 

 

 

olarak dünyaya geldiğine özel bir önem atfetmektedir (Genç, 1998, s. 13) 

İslam Ansiklopedisi’ndeki kayıtlara göre Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu 
ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, 1881’de Selanik’te doğdu.1 Asıl adı 
Mustafa’dır. Matematik öğretmeni tarafından kendisine Kemal ismi verilir ve 
o zamandan başlayarak adı Mustafa Kemal olur (Ansiklopedisi, 1965, s. 719). 
Mustafa Kemal Atatürk sırasıyla Selanik Askerî Rüştiyesi'ni, Manastır Askerî 
İdadisi'ni, Mekteb-i Harbiye'yi ve Mekteb-i Harbiye Erkan-ı Harp Sınıfını 
okuyarak 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. Osmanlı 
İmparatorluğu'nun dağıldığını gören ve çareler arayan bir neslin üyesidir 
(Balevi, 2019, s. 2). 

Atatürk, Selanik Askerî Rüşdiyesi’nden mezun olunca eğitimine İstanbul’da 
devam etmek istemektedir. Fakat sınav mümeyyizlerinden Hasan Bey’in 
tavsiyesiyle Manastır Askerî İdâdisi’ne gitmeye karar vermiştir (Demirel, 
Doğanay, 2013, s. 361). Manastır Akerî İdadisi bugünkü liselere eşit olarak 
Askerî lider ordu merkezlerinde kurulduğunu ve programlarının oldukça 
yüklü olduğunu kaydeden Pamukçu (1998), bu okulun amacının Harp 
Okullarına öğrenci hazırlamak olduğunu, bir nevi eğitim kışlaları 
denilebilecek bu okullarda askerî disiplin ve ordu havasının estiğini 
kaydetmektedir (Pamukçu, 1998, s. 207). 

Mustafa Kemal’in geldiği dönemde yaklaşık 30 bin insanın yaşadığı 
Manastır’da Türkler ve Arnavutların oluşturduğu Müslümanlardan 
başka, Sırplar, Bulgarlar, Ulahlar, Rumlar ve Yahudiler yaşamaktaydı. 
Siyasi açıdan son derece karışık olan şehirde Müslüman-Gayrimüslim 
mücadelesi olduğu gibi, ciddi bir egemenlik mücadelesi verilmekteydi 
(Ertan, 2017, s. 65). 
Mustafa Kemal 1895 yılı veya 1896 yılı başında Manastır Askerî İdadîsine 
girdi. 3 yıldan biraz fazla bu okulda okudu ve Manastır’da yaşadı (Pala, 1998, 
s. 158). Manastır’daki eğitiminde kendini bir anda çatışma ortamında 
bulmuştur. Makedonya’daki Türk otoritesinin Yunan ve Slav çeteciler 

 

topraklarına katılmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Yunanistan’ın kuzey kesiminde yer alan 
Ege Makedonyası’nın yüzölçümü 34.203 km²’dir. Bölge, kendi içerisinde Batı Ege 
Makedonyası, Orta Ege Makedonyası ve Doğu Ege Makedonyası olmak üzere üç bölüme 
ayrılmaktadır. Bölgenin en büyük şehirleri Selanik ve Kavala’dır (Özgen, 2013, s. 331). Bu 
nedenle Lord Kinross “Bir Makedonyalının Doğumu” derken aslında Makedonya’nın 
parçalanmadan önceki halini düşünerek bu atıfta bulunmuş olabilir. 
1 Araştırma sırasında rastladığım bir diğer bilgi ise Avni Altıner tarafından hazırlanmış olan 
“Her yönüyle Atatürk” isimli kitabında Atatürk’ün doğum yerinin Selanik olmadığını belirterek 
şöyle açıklamaktadır: “Nüfus teskiresi doğum yeri olarak Selanik’i göstermiyor. Atatürk 
Manastır Vilayetinin Tırhala sancağına bağlı Tırnova kazasında doğmuştur” sözleri ile 
kaydetmiştir (Altıner, 1974, s. 58). 
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karşısından gittikçe zayıfladığı bir dönemde öğrenime başlayan 
Mustafa Kemal, şehrin kozmopolit havasının ve zayıflayan otoritenin 
imparatorluğu nereye götürdüğüne dair Selanik’teki düşüncelerini, 
doğrulayan bir ortamla karşılaşmıştır (Ertan, 2017, s. 65). Böyle bir 
ortamda Mustafa Kemal’in çevresinin tamamen değişmesiyle beraber 
fikir yapısında da hem şehrin hem de eğitimin büyük etkileri 
görülmektedir. 
Eren Balevi (2019), “Mustafa Kemal Atatürk’ün Strateji Uygulamaları” 
başlıklı yüksek lisans tezinde Mustafa Kemal’in Askerî İdadi eğitimi 
sürecindeki üç önemli noktayı şu şekilde kaydetmektedir: 

“Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisi'ne (Manastır'da Kain Mekteb-i 
İdadi-i Şahane) 1896 yılında başladı. Üç yıl sürecek bu okuldaki hayatında 
Mustafa Kemal'in üç tane ilgi çekici yönüyle karşılaşmaktayız. 

Birincisi o dönemin popüler yabancı dili olan Fransızcayı öğrenme hevesi ve 
uğraşıdır. Bir kurmay subayın mutlaka yabancı dil bilmesi gerektiği 
fikrindedir. 

İkinci ilgi çekici yönü de memleket meselelerine olan yakın alakasıdır. Namık 
Kemal'in eserlerini okumaktadır. 16 yaşında 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'na 
katılmak için okuldan kaçarak gönüllü birliklere katılmaya çalışmıştır. Büyük 
umutlar doğuran kesin askerî zafere karşın Yunanlılara ateşkes yapılarak 
ordunun ilerleyişinin durdurulması ve ardından gelen diplomatik yenilgi onu, 
bir II. Abdülhamit karşıtına dönüştürmüştür. Hatta bir cumhuriyetçiye 
dönüştürdüğü de söylenebilir. 

Üçüncüsü ise edebiyatla ilgilenişidir. Arkadaşı Ömer Naci'nin1 vasıtasıyla 
edebiyatla tanışır ve şiirle uğraşır. Fakat öğretmenlerinden Asım Efendi, bir 
şairin iyi bir asker olamayacağını söyleyerek bu işi bırakmasını telkin 
etmesiyle bu uğraşıyı bırakmıştır. Nitekim Mustafa Kemal'e ait olduğu 
zannıyla başka isimdaş kimselerin şiirleri yayınlanmıştır’’ (Balevi, 2019, s. 
45). 

Mustafa Kemal, Askerî İdadisinin 2. Sınıfındayken 1897 Osmanlı-Yunan 
Harbi Başladı. Manastır hareket sahasına yakındı. Harp, Mektepteki havayı 
daha da dalgalandırdı. Okulda harp ile ilgili tartışmalar, tahminler yapılıyor, 
fikirler ileri sürülüyordu. Bu olay onun vatanseverlik duygularının 
gelişmesine ve olgunlaşmasına sebep olmuştu (Pamukçu, 1998, s. 209). 

Manastır, Atatürk’ün yetişmesinde önemli bir adım olmuştur. Bütün Askerî 
İdadiler içinde nispeten en hür ve memleket meselelerine karşı en çok ilgili 

 
1 Ömer Naci, Bursa’dan Manastır Askerî İdadisine öğrenci olarak gelen, Atatürk’ün Edebiyat 
ve özellikle de şiirle tanışmasına vesile olan bu yakın arkadaşı, Atatürk’ün hayatında önemli 
bir yere sahiptir. 
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olan Manastır Askerî İdadisiydi. En önemlisi; ayrılıkçı güçlerin Manastır’da 
faaliyet göstermesi Mustafa Kemal’in içinde vatan kaygısını ilk defa 
Manastır’da yaratmıştır (Odyakmaz, 1998, s. 297). 

Atatürk’ün hayatının çok önemli bir bölümü Balkanlarda geçmiştir. Öncelikle 
doğumundan Manastır Askerî İdadîsini bitirene kadar (1898) 17 yıl, 
çocukluğu ve çeşitli okullardaki öğrencilik hayatı bu topraklarda geçti (Genç, 
1998, s. 13). Şıvgın (1998), eserinde Mustafa Kemal’in Makedonya ve 
özellikle de Manastır hakkındaki fikirlerini şöyle kaydetmektedir. 

Mustafa Kemal eğitim gördüğü bu topraklara Harp okulunu bitirdikten sonra 
tekrar dönmek isteyecekti. En büyük emeli okulunu bitirdikten sonra Merkezi 
Manastır’da bulunan 3. Orduya tayin edilebilmekti. Çocukluğu ve ilk gençliği 
bu bölgede geçtiğinden Makedonya ortamını biliyordu ve hürriyet için vatanın 
kurtuluşu için teşkilatlanmak gerektiğini bunun da en iyi Makedonya ikliminde 
yapılabileceğini düşünüyordu (Şıvgın, 1998, s. 191). 

Buradan Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatında Makedonya’nın ne denli 
önemli olduğunu açıkça görmekteyiz. Yine Askerî İdadide eğitim gördüğü 
yıllarda Mustafa Kemal hakkında Pala (1998) çalışmasında şu ifadelere yer 
vermektedir; Kemal’in milliyetçi fikirlerde ve Türk tarihinde duyduğu büyük 
ilgide Manastır Askerî İdadisindeki tarih hocası kolağası Mehmed Tevfik 
Beyin de rolü olmuştur. Mustafa Kemal bu hocası hakkında: “Tevfik Beye 
minnet borcum vardır; bana yeni bir ufuk açtı” demiştir (Pala, 1998, s. 162). 
Hem coğrafi konum olarak Makedonya’nın Mustafa Kemalin yetişmesinde, 
hem de Manastır’daki Askerî İdadinin sunduğu eğitimin ve çevrenin 
Atatürk’ün fikir yapısının oluşmasında büyük etkilerini net bir şekilde 
görmekteyiz. 

Manastır Askerî İdadisi ve Günümüzde Müze Olarak Kullanımı 

Osmanlı Devleti’nde idadiler, yüksekokullara öğrenci hazırlayan orta dereceli 
okullar olarak bilinmektedir ve Askerî İdadilerin kurulması Tanzimat 
dönemine rastlamaktadır. 1845’te alınan karar doğrultusunda Bursa ve 
Bosnasaray’da açılan iki okulu, 1847’de Edirne ve Manastır’da açılan diğer 
iki Askerî İdadi izlemiştir (Ertan, 2017, s. 65). 

Osmanlı Devleti’ndeki gerilemenin sonucu olarak ortaya çıkan yenileşme 
fikri ve uygulamalarının ilk adımları eğitim alanında atılmıştır. Eğitimde 
modernleşmenin en önemli ayağını askerî eğitim kurumları oluşturmaktadır. 
XIX. yüzyılda askerî idadi ve rüştiye gibi ortaöğretim seviyesindeki 
kurumların teşkiliyle hız kazanarak devam etmiştir (Patoğlu, 2018, s. 2). Aynı 
zamanda devlet, bu eğitim kurumlarına devletin geleceğini kurtarma görevini 
vermiştir. Amaç gerçekleşmemişse de bu okullarda eğitim gören Atatürk, 
Türk Milleti’nin büyük kurtarıcısı olmuştur (Demirel, Doğanay, 2013, s.361). 
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Manastır, Arnavutluk, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan ile 
çevrilmiş olması, stratejik açıdan önemli bir konumda bulunan 
Manastır, Makedonya’nın başlıca askerî merkezi konumundaydı. Diğer 
yandan bir taşra şehri olmasına karşın Selanik gibi kozmopolit bir hava 
da hâkimdi (Ertan, 2017, s. 65). 
Atatürk’ün Askerî İdadi’ye girdiği 1895 (R. 1311/1312) yılında Manastır 
vilâyetinde 2 mülkî idâdi, 1 askerî idâdi, 1 askerî rüşdiye, 15 erkek ve 1 kız 
rüşdiyesi bulunmaktadır (Demirel, Doğanay, 2013, s.361). 19. Yüzyılın ikinci 
çeyreğine kadar olan dönemde Manastır’da 19 sıbyan, 16 medrese, 4 mesleki 
ve ili askerî Türk okulu faaliyet göstermiştir. Bu da bize 1910’lu yıllarda 
Manastır’daki Türk nüfusunun durumunu açıkça ortaya koymaktadır 
(İbrahimgil, 1998, s. 118). Osmanlı yönetiminden çıktığı 1912 yılına kadar 
eğitim kurumlarıyla ve fikri yapısıyla önemli devlet adamları yetiştirmiştir 
(Demirel, Doğanay, 2013, s.361). Günümüzdeki durumuna baktığımızda ise 
Manastır şehrinde en fazla on Türk ailesi yaşamakta olduğundan ne yazık ki 
Türkçe eğitim veren bir ilkokul dahi yoktur. 
1909 yılının sonuna kadar görevine devam eden Askerî İdadi, günümüzde ise 
farklı kültürlerin eserlerine yer verdiği için Kültür Müzesi veya Bitola Müzesi 
olarak da bilinen Askerî İdadi bir müze olarak faaliyet göstermektedir 
(İbrahimgil, 1998, s. 117). 
İdadi Binası, XIX. Yüzyıl Osmanlı askerî mimarisinin tipik özelliklerini 
taşıyan bir tarihî yapıdır (Güler, 1999, s. 26). Bina, aslında dört binanın 
birbirine bağlanarak meydana getirdiği bir dikdörtgen görünüme sahiptir. 
Binanın orta kısmında farklı amaçlar için kullanılan dikdörtgen açık bir avlu 
mevcuttur. Bina girişinden sonra karşımıza çıkan ilk kapı bu avluya 
çıkmaktadır. 

 

Foto 1: Manastır Askerî İdadisinin üstten çekilmiş görüntüsü (TemplasedYard, 
2016) 
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Mehmet Z. İbrahimgil, “Manastır Osmanlı Dönemi Türk Eğitim Yapıları ve 
Atatürk’ün Okuduğu Askerî İdadî” adlı bildiri makalesinde Manastır Askerî 
İdadisinin bina özelliklerini şöyle anlatmaktadır: 

“Binanın biri kısa, diğeri uzun kenar ortasında olmak üzere iki girişi vardır. 
Eksen üzerinde giriş mekânları cepheden hafif taşkındırlar. Plan olarak dış 
duvarlar boyunca odalar, avlu boyunca ise koridorlar yerleştirilmiştir. Bütün 
odalar bu koridorlara açılmaktadır. Üst katta çıkış merdivenleri kısa 
kenarlardaki koridorlardan verilmektedir. Üst kat planı ile zemin kat planı 
arasında fazla bir fark yoktur. Yapının dış ve avlu cephelerindeki pencerelere 
düzenlenişi aynıdır. Alt ve üst kat pencereleri basık kemerli, pencere söveleri 
hafif taşkındır. Eserin iki dış kapısı ile avluya açılan kapıları yuvarlak 
kemerlidir. Dış cepheler ile avlu cephelerinde iki katı ayıran bir silme vardır. 
Cepheler de aynı şekilde basit silmeli saçaklarla sınırlanmaktadır” 
(İbrahimgil, 1998). 

Osmanlının ihtişamlı eserlerinden biri olan bu yapının önyüzünde 
Osmanlının mührü bulunmaktadır. İkinci katta, teras kapısının duvarında yer 
alan mührün dışında hemen alt kattaki giriş kapısının üzerinde de Osmanlı 
Türkçesi ile yazılı olan bir kitabe, karşımıza çıkmaktadır. 

 

Foto: 2 Askerî İdadinin girişindeki Osmanlı mührü ve kitabesinin yer aldığı görsel 
(Veraumka, 2013) 

Bu kitabe ile ilgili Erdoğru (2011), “7. Uluslararası Atatürk Kongresi Kitap 
Tanıtımı’’ makalesinde binanın restorasyonunun iyi yapılmadığını ifade 
ederek; “Binanın girişinde kapının üst kısmında yer alan Osmanlı Türkçesi ile 
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‘Mekteb-i İdadi-i Askerî’ cümlesinin ‘m’ harfi tamamen boyanarak 
kapatılmış, ‘k’ harfinin ‘t’ ile birleştiği yer de boyanmıştır.” demiştir. 
Dolayısıyla, bu yazının okunmasını güçleştirmekte olduğunu dile 
getirmektedir. Bina 3 Ekim 1998’de Süleyman Demirel ile Makedonya 
Cumhurbaşkanı Kiro Gligorov tarafından açılmıştır (Erdoğru, 2011, s. 651). 
Günümüzde, bu Askerî İdadi Manastır Milli Müzesi adı altında Türk ve 
Makedon dostluğunu yansıtması açısından önem taşımaktadır. İki katlı olan 
bu binanın büyük bir kısmı Makedon Milli müzesine ayrılırken, Atatürk için 
binanın üst katında yalnızca bir bölüm ayrılarak, “Atatürk Anı Odası” adı ile 
varlığını sürdürmektedir. Bitola Müzesi olarak da adlandırılan bu müzede 100 
000’i aşkın tarihî eser bulunmaktadır. Makedonyalı Kral Philip II. tarafından 
kurulduğu düşünülen Herakleia Linkestis antik kenti Makedonya kültürü için 
bir hazine değerindedir. Bu bölgede yapılan arkeoloji kazıları sonucunda 
bulunan tarihî eserler Manastır (Bitola) Müzesinde yerini almaktadır. 

 

Foto:3 Askerî İdadinin alt katında yoğun olarak Herakleia kentinden çıkan eserlerin 
yer aldığı bölümü (Museum Bitola, tarih yok) 

Müzenin bu bölümünde antik kent Herakleia’daki arkeoloji kazıları 
sonucunda elde edilen eserler sergilenmektedir. Müze rehberinin belirttiğine 
gör içeride 100 000’den fazla eser bulunmaktadır. Müzedeki eserlerin 
çoğunluğunu dönemin araç gereçleri, gündelik kullanım eşyaları olarak 
topraktan yapılmış çanak ve çömlekler, heykeller, takılar, süsler gibi eşyalar 
oluşturmaktadır. 
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Foto:4 Geleneksel eşyaların sergilendiği bölüm (Bitola-Museum, 2019) 

Makedon kültürünü yansıtan geleneksel kıyafetlerin dışında Manastır’a 
yapılan işgal hareketlerini yansıtması bakımından bazı fotoğraflar, tablolar ve 
bunların dışında savaş sırasında kullanılan kılıç ve silah gibi aletler yer 
almaktadır. Kültürel değerlerin bir arada bulunduğu bu müzeye aynı zamanda 
başka kaynaklarda Kültür Müzesi adı da verildiği görülmektedir. 

Binanın girişinde bizleri karşılayan merdivenler ikinci katta Mustafa Kemal 
Atatürk’e ayrılmış olan “Anı Odası’na” çıkartıyor. Atatürk Anı Odası, 1994 
yılında Türkiye’nin Fahri Başkonsolosluğu Mithat Cemal Bey’in gayretiyle 
açılmış ve 1998 yılında genişletilerek modern bir hale getirilmiştir (Güler, 
1999, s. 27) Güler, eserinin devamında Mithat beyin sözlerine şu şekilde yer 
verilmektedir: 

“1994 yılında, Manastır’daki Türkler ve Makedonlar örgütlendik, Makedon 
Türk Dostluk Derneği’ni kurduk. O dönemde Manastırlı Sayın Güner İsmail, 
Makedonya Kültür Bakanıydı. Kendisine Atamız adına bir anıt odasının 
açılmasıyla ilgili başvurdum. 20 senelik bir mücadelemi ancak onun desteği 
ile başarabildim. 1994 yılında Manastır’da Atamıza bir anıt odası açtık. Aynı 
gün Türk Makedon Dostluk Derneği de kuruldu. 

İlk açıldığında mermer bir kaidenin üzerinde Atatürk’ün büstü bulunan ve Anıt 
Oda’yı ziyaret edenlerin armağan ettiği plaketlerin ve bazı kitapların 
sergilendiği mütevazı bir oda daha sonra yeniden düzenlenmiştir. Şu anda; 
dört oda bir salon olarak restore edilmiş, modern müzecilik anlayışı ile 
yenilenen duvarlar, yerler, camekânlar, kitaplık ve ışıklandırma ile Atatürk’ün 
aziz hatırasına yaraşır bir mekân yaratılmış durumdadır’’ (Güler, 1999, s. 27). 

Zaman zaman restore edilerek korunan binana, son olarak Mayıs 2013 yılında 
Askerî binanın ön cephesi, zemin ve birinci katının idari bölümlerini ve 
Mustafa Kemal Atatürk Anı Odasının tadilatı ve tefrişatı Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA’nın 
destekleriyle tekrardan restore edilerek düzenlenmiştir. Bu “Anı Odası’nda” 
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Atatürk’ün sözleri ve fotoğraflarına yer vererek hayatını yansıtırken, okul 
dönemine ait üniformaları, Anı Odasının en güzel köşesindeki büstü, kitapları, 
madalyaları ve diğer eşyaları ile Atatürk’ün anılarını canlandırmak üzere bu 
“Atatürk Anıt Salonu” (“Anı Odası” da denilmektedir), müzede yerini 
almaktadır. 

 

Foto: 5 “Anı Odası” Atatürk’e ait resimler, üniformalar ve diğer eşyalarının yer 
aldığı bölüm (Mustafa Kemal Atatürk - Bitola'da (Manastır) Anı Müze, tarih yok). 

Müzenin “Anı Odası’nda”, duvarlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
dönemlerine ait Savaş fotoğrafları ve hemen yanında önemli olayların 
açıklamaları yer almaktadır. Atatürk’ün fotoğraflarının yanında, ziyaretçilerin 
O’nun düşünce yapısını daha iyi anlayabilmeleri için Mustafa Kemal’e ait 
sözlere de yer verilmektedir. İlk olarak Türkçe, sonrasında ise İngilizce ve 
Makedonca çevirileri ile birlikte verilen bu sözler: ‘’Yurtta barış, cihanda 
barış’’, “Dünya vatandaşları kıskançlık, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak 
şekilde eğitilmelidir”, “Ulusun hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça 
savaşmak bire cinayettir” gibi sözleriyle Mustafa Kemal’in sadece yurtta 
değil, dünya barışına ve tüm dünya vatandaşlarına büyük önem verdiğini 
göstermektedir. Bunların yanı sıra Atatürk’ün hayatının anlatıldığı biyografik 
tablolar, özellikle Askerî İdadi yıllarını anlatılan okul notlarının bulunduğu 
transkriptler ve öğrencilik fotoğrafları ile desteklenen Türkçe, İngilizce ve 
Makedonca olmak üzere geniş açıklamalara yer verilmektedir. 

Müzenin içerisinde Atatürk’ün Kitaplarının da yer aldığı bir bölüm 
bulunmaktadır. Kitaplığın karşısında 2013 yılında Fuat Çağlar 
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yönetmenliğinde hazırlanan 15 dakikalık “Güneşin adı Kemal Atatürk” 
belgeseli, bulunmaktadır. İçeri girer girmez müze ziyaretçileri belgeselin 
aktardığı bilgiler ile müzeyi dolaşabilir, belgeseli oturup izlemek isteyenler 
için ise ekranın karşısında Manastır’ının eski dönemlerini yansıtan 
sandalyeler de yer almaktadır. 

Müzede Atatürk’ün bir de balmumu heykeli bulunmaktadır. Bu heykel, 
Mustafa Kemal’in Askerî İdadi dönemindeki öğrenci halidir ve üzerinde de 
okul üniforması yer almaktadır. 

 

Foto: 6 Atatürk büstünün yer aldığı görsel (Museum-Bitola, 2019) 

Atatürk’ün Büstünün sağ ve sol tarafında bulunan Türkiye ve Kuzey 
Makedonya bayrakları dostluğu simgelerken, büstün hemen sol tarafında, 
müze ziyaretçilerinin hislerini, minnet ve şükranlarını paylaşabilmeleri için 
bir de anı defteri yer almaktadır. 

Sonuç 

Manastır, gerek coğrafî konumundan gerekse tarihinin antik çağlara kadar 
gidebilmesinden dolayı her zaman büyük ilgi gören önemli şehirlerden biri 
olmuştur. Bu durum Osmanlı döneminde de böyle devam etmiştir. 
Konsolosluklar şehir olarak da bilinen Manastır, aynı zamanda bir kültür 
şehridir. Birçok olaya imza atan bu şehir, II. Meşrutiyetin ilk Manastır’da ilan 
edilmesine de tanıklık etmiştir. Osmanlının gerileme dönemini ve Fransız 
ihtilâlinin yarattığı çalkantıyı derinden hisseden devrimci bir şehirdir. 1845 
yılında Osmanlı tarafından ordu merkezlerinde açılmaya karar verilen Askerî 
idadi, üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa da hala Osmanlıyı en iyi şekilde 
temsil etmekte ve Osmanlı mührünü taşımaya devam etmektedir. Kendini 
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Türk Milletine adayan Ulu Önder Mustafa Kemal’in Manastır Askerî 
İdadisinde eğitim alması, Türkiye Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun 
Manastır’a da uğraması açısından Türkler için büyük önem taşımaktadır. 

Mustafa Kemal’de ilk vatan sevgisinin başladı bu Askerî İdadi, günümüzde 
Türk ve Makedon kültürünü yansıtan bir müze olarak faaliyet göstermektedir. 
Müzede, “Atatürk Anı Odası” olarak Mustafa Kemal’e ayrılan bu bölüm ile 
Atatürk’ün bu topraklarda hala varlığını sürdürmesi hem maddi hem de 
manevi olarak bu şehre katkı sunmaya devam etmektedir. 
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yaşamda hakim olan bu hoşgörü iklimi, bilinen diğer imparatorluklarda 
görülmeyen bir durumdu. Popülasyon anlamında etnik, dini ve kültürel 
çeşitliliğe sahip bu imparatorluğun neden Avrupa’da beş yüzyıldan fazla 
varlığını sürdürdüğüne şaşmamalı. Çünkü Türk olmayan halkların 
asimilasyonu, Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet politikasıyla örtüşmemiştir. 
(Rizaj, 2011, p. 26) 

Bununla birlikte, yukarıdakilere rağmen Osmanlı döneminin tarihi sık sık 
çarpıtılmıştır. Arnavutluk Tarihçiliği, asırlık olmasına rağmen üretkenlik 
açısından son zamanlara kadar çok zayıftı. Muhtemel nedenlere rağmen, 
Komünist Rejimin Arnavutluk tarih yazımının gelişimi de dahil olmak üzere, 
araştırma faaliyetlerine özel önem verdiğini belirtmek gerekir. Ancak 
dogmatik komünist rejimin getirdiği ideolojik yönün ve sansürün yüksek 
olduğu inkar edilemez. (Smaka, 2006, pp. 76-79) Özellikle Osmanlı dönemine 
yaklaşımdan bahsedersek, komünist dönem tarihçiliği, arşiv kaynaklarına 
başvurulmadan bilimsel ve objektif olmayan bir terminoloji ile inşa edilmiştir. 
Egro, ideolojik sınırlamaların ötesine geçmeye cesaret edemeseler de resmi 
metodoloji çerçevesinde bilim yapmaya çalışan Arnavut tarihçilerin olduğunu 
belirtiyor. (Egro, 2007, p. 110) Bu yazı ile Arnavutluk tarih yazımının Arnavut 
bölgelerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun Tanzimat Reformlarının 
uygulanmasına ilişkin Arnavut tarihçilerin görüşlerini bir araya getireceğiz. 
Dritan Egro başta olmak üzere Zija Shkodra, Selami Pulaha, Zana Lito, Ligor 
Mile, Aleks Buda gibi en seçkin Arnavut tarihçilerinin görüşlerini sunarak bir 
sınıflandırma yapmaya çalıştık. Dritan Egro’ya göre, Arnavutluk’taki 
Osmanlı çalışmalarının gelişimi üç ana zaman dilimine ayrılıyor: 1) XIX 
yüzyılın ikinci yarısı - 1945 (Romantik-milliyetçi dönemi); 
2) 1945-1990 (komünist dönemi); 3) 1990 – günümüze kadar (komünizm 
sonrası dönemi). Bu çalışmamızda farklı özellikler ve unsurlarla karakterize 
edilen bu üç zaman periyodunu ele alarak oluşturulacaktır. (Egro, 2007, pp. 
30-31) 

Arnavut Tarih Yazımının Prizmasındaki Tanzimat Reformlarından 
Önce Arnavutlar 

Tanzimat reformlarının ilan edilmesinin arifesinde ve ilanından sonra 
Arnavutluk’un ekonomik, politik ve sosyal durumunun tanınması tarih 
yazımımız için çok önemlidir. Bu nedenle bilim adamlarımızın çoğu, yabancı 
kaynaklar ve belgeler kullanarak yaptıkları çalışmalarda, bu yönlere ışık 
tutmaya çalışmışlardır. XIX yüzyılın ilk yılları, birçok yazar tarafından 
Arnavutluk toprakları için altı çizilen ve ülkenin başta siyasi alanı olmak üzere 
ekonomik ve sosyal ilişkilerde bir dizi değişiklik yaşadığı bir geçiş dönemi 
olarak kabul edilmiştir. (Historia e Shqipërisë, 1965, p. 39) 

Arnavutluk tarih yazımında Tanzimat dönemi hakkında kelimenin tam 
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anlamıyla çalışma yapan ilk yazar, 1959'da yayınlanan "Shqipnia në kohën e 
Tanzimatit" çalışmasıyla Zija Shkodra’dır. Bu kitap iki nedenden dolayı 
mükemmel bir kaynaktır: Birincisi, yazar Tanzimat reformlarına genel bir 
bakış sergilemeye çalışmıştır; ikincisi, bu dönemde Arnavutluk’ta yaşanan 
siyasi olayları araştırmasına ekleyerek ve 30’lu yılların ayaklanmaları 
hakkında çok değerli bilgiler ortaya çıkarmaya çalışarak bu hareketlere 
özgürleştirici ve sosyal bir karakter kazandırmaya çalışmıştır. Shkodra, bu 
ayaklanmaların Arnavutluk’ta Türk gücünü güçlendirmeyi amaçlayan 
Tanzimat reformlarına yönelik olduğunu söylemektedir. (Shkodra, 1959, p. 
64) 

Ligor Mile, 1962’de yayınlanan “Kryengritjet popullore në fillim të Rilindjes 
sonë: 1830-1877” adlı eserinde, Arnavut halk ayaklanmaları hakkındaki 
verilere ek olarak, Tanzimat Reformlarının etkilerini ve bunların Osmanlı 
sosyal yaşamındaki seyrini ele almıştır. (Mile, 1962, pp. 113-114) 

Tarihçi Petrika Thëngjilli, 2004 yılında yeniden yayınlanan “Historia e 
popullit shqiptar (395-1875)” adlı eserinde Arnavutluk tarihi hakkında genel 
verilere ek olarak Arnavutluk’un ekonomik durumu hakkında kapsamlı bilgi 
vermiştir. Thëngjilli’ye göre, XIX yüzyılın başlarında ekonomik kalkınma 
açısından Arnavutluk neredeyse diğer Balkan ülkeleriyle aynı durumdaydı. 
(Thëngjilli, 2004, p. 319) Ekonomik büyümeyle birlikte, özellikle eski esnaf 
üretim biçimleri ile yeni imalat biçimleri ve makinaların bir arada olduğu 
şehirlerde nüfus sayısı da artmıştı.. Ancak Thëngjilli’ye göre, esnaf sistemi 
tamamen parçalanma sürecinin üçüncü aşamasına girmişse de bu sisteme ilk 
darbelerin Tanzimat reformları tarafından verildiğini belirtmiştir. (Thëngjilli, 
2004, pp. 320-322) 

Ligor Mile’ın 1962’de yayınlanan “Kryengritjet popullore në fillim të 
Rilindjes sonë: 1830-1877” başlıklı kitabında diğer yazarlarla aşağı yukarı 
aynı tanımlara yer verilmektedir. Reformların arifesinde Arnavutluk’un 
ekonomik durumunun diğer Balkan ülkelerinin durumuna benzer olduğunu, 
Avrupa ülkelerine kıyasla ise çok geride kaldığını vurgulamaktadır. 
Arnavutluk, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında olmasına 
rağmen, yine de ekonomik olarak merkeze bağlı değildi. Çünkü ana engel 
coğrafi mesafeydi ve Mile’ya göre bu durum Arnavutluk’u komşu ülkelerle 
daha yakından bağlantılı hale getirmiş ve diğer Avrupa ülkelerine kıyasla 
Arnavutluk, zayıf bir ekonomiye sahip bir ülke olarak kalmaya devam 
etmiştir. (Mile, 1962, p. 39) 

Diğer yazar Zija Shkodra, “Shqipnia në kohën e Tanzimatit” adlı kitabında 
Tanzimat reformlarından önce Arnavutluk’un ekonomik ve siyasi durumu 
hakkında da bilgi vermiştir. Ona göre, Arnavutluk’un XIX yüzyılın başında 
bulunduğu koşullar, ülke ekonomisinin normal bir şekilde gelişmesine bir 
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engel idi. Feodal sömürü, Osmanlı işgalinin askeri karakteri, feodal çekişme 
ve Osmanlı finans politikaları, ülke ekonomisinin, özellikle tarımın 
gelişmemesinin sebebi olmuştur. (Shkodra, 1959, pp. 8-9) 

Yazar Zana Lito’nun 2002 yılında yayınlanan “Shqipëria dhe Tanzimati” 
tarihi kitabına göre, Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk reformların uygulanması 
1832’den 1839’a kadar olan dönemi kapsamaktadır. Ona göre, Sultan II. 
Murad, Bab-ı Ali tarafından elde edilen bazı başarılardan sonra ancak eski 
bürokratik yönetimin yerini alacak ilk reformların uygulanmasına 
başlayabilmiştir. (Lito, 2002, pp. 84-86) 

Aynı açıklamalara, Zija Shkodra tarafından Arnavutluk Ulusal Rönesansı 
döneminde Arnavut şehirlerinin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel 
yaşamına adanmış monografisinde verilmiştir. Ona göre 18. yüzyılın 
sonlarına doğru ülkemizde güçlenen feodal anarşi, topraklarımız üzerindeki 
padişahın idari ve siyasi gücünü önemli ölçüde zayıflatmıştı. Dolayısıyla bu 
koşullarda Bab-ı Ali sık sık padişahın kararnameleri ile ülkenin siyasi 
durumuna yaptırım uygulamak zorunda kaldı. Bu küçük ülkenin sürekli bir 
huzursuzluk içinde olması, Zija Shkodra'ya göre Arnavut şehirlerinin 
birbirine rakip olan siyasi gruplara bölünmesine neden olmuştu. (Shkodra, 
Qyteti shqiptar gjatë Rilindjes Kombëtare, 1984, pp. 51-52) 

Başta Gazmend Shpuza olmak üzere bu dönem üzerinde çalışma yapan hemen 
hemen tüm Arnavut tarihçiler tarafından, ülkenin normal ekonomik ve siyasi 
seyrinin gelişmesini engelleyen ana nedenler özetlenmeye çalışılmıştır. 
Shpuza’nın, 1980 yılında yayınlanan “Gjurmime në epokën e Rilindjes 
Kombëtare” adlı çalışmasına göre, bu nedenler şunlardı: Laik yabancı 
egemenlik, yabancı malların serbest girişi, beylerin büyük toprak mülkleri, 
Yüksek Kapı'nın mali politikaları vb. Ülkemiz ekonomisi tarımsal nitelikte 
olduğundan, Shpuza'ya göre tarımın düşük seviyelerde olması, ülkenin tüm 
ekonomik ve sosyal kalkınmasına darbevurmuştur. (Shpuza, 1980, p. 103) 

Arnavutluk'ta meydana gelen ekonomik ve siyasi değişimler, doğal olarak 
ülkenin sosyal fizyonomisine olduğu kadar bu dönemin kültürel ve eğitim 
durumuna da etki etmiştir. Bu dönemin tanınması Arnavut tarih yazımı için 
çok önemlidir, çünkü bu koşullarda Arnavut Ulusal Hareketi’nin ilk işaretleri 
ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Diğer yazarlar ise bu aşamada meydana gelen değişiklikleri ve bu 
değişikliklere sebep olan nedenleri analiz etmeye çalışmışlardır. Yazar Zana 
Lito, “Shqipëria dhe Tanzimati” adlı kitabında, Tanzimat reformlarının 
arifesinde kültürel alan ve toplumsal yapıdaki değişiklikleri ekonominin 
gelişmesiyle yakından ilişkilendiriyor. Lito’ya göre, kasabanın veya köyün 
daha önceki sosyal yapısı, değişimin yankısını hissetmeye başlamıştı. En 
büyük değişiklikler şehirlerde ve hatta şehirlerin kendi coğrafyasında görüldü. 
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İşkodra ve Yanya'daki iki ana Arnavut merkezinde yaşayanların sayısı önemli 
ölçüde artmıştı. Bir grup toplumu, artık arazi mülklerine sahip olan ve 
kendilerini piyasa ekonomisiyle ilişkilendirmeye başlayan yerli beyler 
tarafından temsil ediliyordu. Örneğin Berat’ta Vrionlar, Tiran’da Toptanlar, 
Priştine’de Gjinollar, Prizren’de Rrotullalar vb., Tanzimat reformlarına 
sempati ile bakarken, emperyal iktidarın merkezileşmesine karşı çıktılar. 
(Lito, 2002, pp. 65-66) Ayrıca Zana, XIX yüzyılın 30’larında nüfusun büyük 
çoğunluğunun 1832’ye kadar resmen tımar rejiminde kalan orta ve küçük 
toprak sahibi köylülerden oluştuğunu belirtiyor.. Tanzimat reformlarının 
arifesinde, nüfusun çoğunluğu esnaf ve küçük tüccarlar, geri kalanı sivil 
azınlıklar ve çeşitli işçilerden oluşuyordu. Toplumun üst seviyesi artık feodal 
çevrelerle bağlantıları olan zanaat atölyelerinin sahiplerinden oluşuyordu. 
(Lito, 2002, pp. 67-68) 

Ekonomik etkiye bağlı olarak Arnavut şehirlerinin sosyal yapısının da 
değişikliğe uğradığını Petrika Thëngjilli da söylüyor. Esnafların çoğu 
Osmanlı yönetiminin memurları olup Osmanlı Devleti’nin eski vefalı sınıfının 
yanında yer aldılar. (Thëngjilli, 2004, p. 341) 

Toplumsal yapıda değişimlerin başlamasının yanı sıra Arnavutların kültür ve 
eğitim alanında da değişim dalgası görülmeye başlandı. 1965 yılında 
yayınlanan “Historia e Shqipërisë II” kitabının yazarları, Tanzimat 
reformlarının arifesinde Arnavutluk’un kültürel ve eğitimsel durumu 
hakkında aşağıdaki açıklamaları vermektedir: Arnavutluk, nüfusun 
çoğunluğunun okuma yazma bilmediği düşük bir kültür ve eğitim seviyesine 
sahipti. Ticari ilişkilerin gelişmesi, özellikle ana dilde kapsamlı yazı 
kullanımını ve hatta basit teknik bilgilerin bile edinilmesini gerektirdi. Ancak 
yazarlara göre yabancı dil kullanan cami veya kiliselerin yakınındaki eski 
okullar bu ihtiyaçları karşılamıyordu. (Historia e Shqipërisë, 1965, p. 45) 

Zija Shkodra, Arnavut Ulusal Rönesans döneminde Arnavut şehirlerinin 
yaşamına adanmış monografisinde, eğitim ve kültür durumunu, ülkenin her 
açıdan ilerlemesine yardımcı olan şehirlerin gelişimiyle yakından 
ilişkilendiriyor. Söz konusu yazara göre, gelişmenin önündeki temel engel 
vatandaşların dini kurumlarda eğitilmesi ve bu kurumların ülkenin kültürel 
hayatı üzerindeki güçlü etkisiydi. Ona göre, bunun bir sonucu, olarak 
ülkemizde kültür ve eğitim birleşik bir karaktere sahip olamadı. Ancak büyük 
engellere ve çetin mücadeleye rağmen, ilerici unsurlar, ulusal Rönesansımızın 
yeni Hareketi ile birleşen yerli bir eğitim ve kültür mücadelesini 
engelleyemediler. (Shkodra, Qyteti shqiptar gjatë Rilindjes Kombëtare, 1984, 
pp. 73-74) 

Petrika Thëngjlli'ye göre, XIX yüzyılın 30'ları, eğitim alanında önemli 
değişikliklerle karakterize edildi. Dini okullar bu döneme kadar İslami ve 
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Hıristiyan dini kurumlarının yakınında var olmaya devam etmiştir. Ancak 
onlarla birlikte 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başında İşkodra, Prizren, 
Manastir ve Korça gibi şehirlerde bazı özel laik okullar açılmıştır. Genelde bu 
okullar faaliyetlerini XIX yüzyılın ortalarına kadar sürdürmüşler, ancak 
Tanzimat reformları kapsamında Bab-ı Ali’nin kararı ile kapatılmışlardır. Bu 
reformlar döneminde, yabancı okullar ağı Türkçe, Yunanca, Sırpça, Bulgarca, 
İtalyanca ve Almanca okullardan oluşuyordu. Oysa Arnavutların 
anadillerinde okul olmadığı için Arnavutlar, din adamları tarafından yönetilen 
dini okullarda yabancı dilde eğitim almaktan başka seçenekleri yoktu. 
(Thëngjilli, 2004, p. 438) 

Vurgulanması gereken bir diğer önemli husus, Arnavut feodal beylerinin 
savaşıdır. Hemen hemen tüm Arnavut yazarlar, Osmanlı Devleti’nin Arnavut 
topraklarında Tanzimat reformlarını uygulamakta zorlandığı konusunda 
hemfikirdir. Bunun nedeni, ekonomik gelişmenin bir sonucu olarak Arnavut 
ayanların hızla büyük feodal beylere dönüşmesiydi. Bu nedenle siyasi ve 
askeri güçlerini kullanarak Tanzimat Reformları'na büyük bir engel 
oluşturdular. Yazar Tajar Zavalani, diğerlerinin yanı sıra 1998 yılında 
yayınlanan “Historia e Shqipnis” adlı çalışmasında, Yeniçerilerin isyanının 
merkezi hükümeti zayıflattığını, dolayısıyla padişahın otoritesi artık 
imparatorluğun ücra vilayetlerinde işlemediğini yazıyor. Bu nedenle Osmanlı 
vilayetlerinin liderleri, Tepedelenli Ali Paşa ve Buşatli Mustafa Paşa gibi, 
İstanbul’dan ayrılarak bağımsız beylikler kurmaları son derece doğaldı. 
(Zavalani, 1998, p. 148) 

Yazar Kristo Frashëri, “Historia e Qytetërimit Shqiptar” adlı çalışmasında, 
Osmanlı İmparatorluğu’na olan bağımlılığın zayıflamasıyla Arnavut 
yöneticiler tarafından yürütülen savaşların seyrine bağlı olarak Arnavut 
vilayetlerinin sınırlarının bazen genişlediğini ve bazen küçüldüğünü iddia 
ediyor. Feodal yöneticilerin bölgeyi genişletme eğilimleri, onların hem 
merkezi hükümetle hem de birbirleriyle savaşa girmelerine yol açtı ve bu 
savaş, Arnavutluk'u doğal olarak derin bir anarşiye sürükledi. (Frashëri, 2008, 
pp. 153-154) 

1965 yılında yayınlanan “Historia e Shqipërisë II” kitabında, Bab-i Ali’nin bu 
dönemde Arnavutluk’ta aldığı başlıca önlemler, öncelikle 1820-1822 ve 
1830-1831 askeri hareketleriyle ilgilidir. Bu sayede, kitabın yazarlarına göre, 
Osmanlı İmparatorluğu nihayet, neredeyse bağımsız büyük Arnavut 
vilayetleri yok etmeyi başarmıştı. (Historia e Shqipërisë, 1965, p. 39) 
Yazarlara göre, büyük bir Arnavut idari bölge birimi oluşturma olasılığından 
ve genel bir ayaklanma riskinden kaçınmak için Osmanlı Devleti, 1836 
Arnavut sancaklarının yeni idari bölümüyle kendi başına bir vilayet 
oluşturmayacak tedbirler aldı. Zira,Arnavut nüfusunun geniş bir coğrafi 
yayılımı olduğundan tüm bu toprakların tek bir vilayet halinde birleştirilmesi 
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Osmanlı Hükümeti için büyük sorunlara neden olabilirdi. (Historia e 
Shqipërisë, 1965, p. 40) 

Yanya Vilayeti, 30 yıl bağımsız olarak hüküm sürmeyi başaran Tepedelenli 
Ali Paş’nın adıyla yakından ilişkiliydi. Yazar Petrika Thëngjilli’nin “Historia 
e popullit shqiptar (395-1875)” adlı kitabında yazdığı gibi Ali Paşa’nın nihai 
amacı, tüm Arnavut topraklarının birleştirilmesiydi, ancak bu amacın Osmanlı 
İmparatorluğunun çıkarlarına aykırı olduğu kısa sürede fark edildi. Bu 
nedenle 1820’den sonra Osmanlı İmparatorluğu ile Ali Paşa arasındaki savaş 
aşılamaz hale geldi. Ali Paşa’nın 1822’de Osmanlı Devleti’yle çatışması, 
paşanın devrilmesine neden oldu. (Thëngjilli, 2004, pp. 286-288) 

Ziya Shkodra’ya göre, Sultan II.Mahmut’un Osmanlı idaresini 
merkezileştirmeyi amaçlayan reformist politikaları, kısa sürede Arnavut 
feodal beylerinin çıkarlarına ters düştü ve bu feodal beyler reformların 
uygulanmasının önünde ciddi bir engel haline geldi.Yanya Paşa'nın ortadan 
kaldırılmasının ardından Mustafa Reşit Paşa, okları İşkodra Kalesi Paşa 
Mustafa Bushatlı’ya doğrultmayı daha kolay buldu ve onu 1831’de teslim 
olmaya zorladı. (Shkodra, Shqipnia në kohën e Tanzimatit, 1959, p. 22) 
İşkodra Hükümdarı’nın bastırılmasıyla, feodal beylerin ve timarların 
alçaltılmış hükümetini yeni bir idari sistemle değiştirmek için Bab-ı Ali 
tarafından tasarlanan reformları gerçekleştirmenin yolu açılmıştır. Böylece 
Kristo Frashëri’nin söylediği gibi, feodal beylerin ve sipahilerin direnişi ve 
onlarla birlikte feodal rejim dönemi, yani dört asır önce Arnavut topraklarında 
kurulan tımar sistemi sona ermiştir. (Frashëri, 2008, p. 173) 

1839 kararnamesinin çıkarılmasından önceki ve sonraki temel mesele iç 
sorunlardı. İlk sorun, merkezi hükümetin önünde ciddi bir engel haline gelen 
Yeniçerilerin bacasının yıkılmasıyla ilgiliydi. İkincisi ise, Osmanlı 
Devleti’nden bağımsız olmaya çalışarak daha da tehlikeli hale gelen İşkodralı 
Mahmut Buştatlı, Vidin’de Osman Pazvanoğlu ve Yanya’da Ali Paşa ile 
itaatsiz paşalarla hesaplaşmakla ilgilidir. (Mullai, 2011, p. 15) Bu iki sorun, 
Avrupa’da Hıristiyan halkların ayrılması, milliyetçilik hareketlerin teşvik 
edilmesine yönelik ve daha sonraki gelişmeler üzerinde yaratacağı sonuçların 
yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu’nun Müslüman bir çoğunluk olarak 
Arnavutlarla ilişkilerini de etkileyecektir. Neredeyse bağımsız bir ekonomik 
ve idari hükümet kuran bu Arnavut liderler, önce İşkodra’nın ve daha sonra 
Yanya’nın devrilmesiyle Arnavut milliyetçiliğinin doğuşunda etkili 
olmuşlardır. (Buxhovi, 2012, pp. 131-132) 

Arnavut Tarih Yazımı Açısından Tanzimat Reformları’nın Arnavutlar 
Üzerindeki Etkisi ve Reformların Uygulanması 

Bab-ı Ali Tanzimat reformlarını uygulamaya başladığında, Arnavutluk 
toprakları dört yüz yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu’nun 
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egemenliği altındaydı. (Lito, 2002, p. 38) Arnavut milliyetçi anlayışında, 
Tanzimat öncesi Arnavutluk-Osmanlı ilişkileri iyiydi. Bu değerlendirmenin 
iki temel dayanağı bulunmaktadır: Birincisi, Arnavutlar üzerindeki güçlü Slav 
ve Yunan etnik asimilasyonist baskıyı azaltmak yada etknik boyut ve ikincisi, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun genel hoşgörülü karakteri. Bu durum, Niş, Ülgün, 
Bar, Plava, Yanya, Arta, vb. Arnavut topraklarının büyük bir kısmının 
Osmanlı yönetimi sırasında Slavlaştırılmış ve Yunanlaştırılmış olmasından 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki Osmanlı yönetiminin 
neredeyse beş yüzyılından sonra bile, hiçbir Arnavut köyü 
Osmanlılaştırılmadı veya Türkleştirilmedi. Arnavutların Tanzimat reformları 
önündeki konumunun tatmin edici olduğunu, dolayısıyla yukarıda sorulan 
sorunun cevabının Arnavutluk topraklarının dışında yetişmiş ve eğitim 
görmüş önde gelen Arnavut şahsiyetlerin yazdıklarından anlaşılabileceğini 
düşünüyorum. Arnavut milliyetçiliğinin kurucularından biri olan Pashko 
Vasa, “E vërteta për Shqipërinë dhe shqiptarët” adlı kitabında, Arnavutların 
Tanzimat reformlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşadıkları 
tarzlarını ve durumlarınu anlatıyor. Millet sistemi, dini hoşgörü, miras hakkı, 
Arnavutların idareye dahil olduğu gibi hoşgörü unsurlarından bahsediyor. 
Yani, her ne kadar Osmanlı hakimiyeti var olsa da 1831’e kadar Arnavutluk 
yerli liderler tarafından yönetiliyordu. (Vasa, 2009, p. 118) Ayrıca, yukarıdaki 
döneme kadar Arnavutluk'taki durumun mükemmel olduğunu, insanların 
mutlu olduğunu, ülkenin zengin ve güçlü olduğunu da ekliyor. (Vasa, 2009, 
p. 119) Pashko Vasa’ya göre Osmanlı devleti Arnavut etnik kökenine veya 
milletine tehdit oluşturmadı. Aksine, Osmanlı İmparatorluğu ile yakın 
bağlarının kurtuluş için tek şans olduğuna inanıyordu. Pashko Vasa, Osmanlı 
Devleti’nin milli fikir, dil ve gelenekleri için bir tehdit oluşturmadığını 
vurgulamaya devam ediyor. (Vasa, 2009, p. 124) Vasa, Arnavutların komşu 
ülkelerden gelen tehlikeden korktuğunu da doğruluyor. Ona göre Arnavutlar, 
başka herhangi bir gücün eline geçmenin tüm bu avantajları kaybetmeyi 
geciktirmeyeceğine ve sonunda asimile olacaklarına inanıyorlardı. (Vasa, 
2009, p. 123) 

Şemseddin Sami’nin de bu düşünceye paralel düşünceleri vardı. 
Ansiklopedisinde “Arnavutlar Türklere bağlılık yemini etmeye ve Arnavutluk 
Türklerin eline geçmeden Müslüman olmaya başladılar” diyor. (Frashëri S. , 
2013, p. 34) Sami, Türklerin zamanında Arnavutluk'un her zamankinden daha 
zengin ve müreffeh hale geldiğini vurguluyor. (Frashëri S. , 2013, p. 134) 
Başlangıçta, görüldüğü gibi, Arnavutlar Osmanlı Devletinde ayrıcalıklıydı, 
ancak Arnavut topraklarına bu yaklaşım Tanzimat reformlarının uygulanmaya 
başlamasıyla birlikte değişmişti. Osmanlı devletinin teşvik ettiği değişiklikler, 
Thimi Mitko, Vaso Paşa ve Şemseddin Sami gibi arnavut milliyetçiler 
tarafından da ele alınmıştır. 1878 yılında Mısır’ın İskenderiye şehrinde Thimi 
Mitko tarafından yayınlanan “Bleta Shqypëtare” adlı kitap, 
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köylülerin reformlara tepkileri ve bu tepkilerin Tanzimat Reformları 
üzerindeki olumsuz etkilerinden bahseden ilk kanıtlardan biridir. Mitko, bu 
eserinde Tanzımat Reformlara karşı eleştirel şiirler yazmıştır. Arnavut 
köylüler, Tanzimatı kendi çıkarlarıyla çelişen bir eylem olarak görüyorlardı. 
Burada daha önce olmayan zorunlu askerlik hizmetinden ve yeni ağır mali 
sistemden bahsedebiliriz. (Mitko, 1924, p. 159) 

Köylülerden sonra, bu reformlara eleştirel bakan Arnavut milliyetçileri de 
olmuştu. Bunlardan ilki, 1879’da yayımlanan “E vërteta për Shqipërinë dhe 
Shqiptarët” adlı kitabında Reformlar hakkındaki görüşünü açıkça ifade eden 
Vaso Paşa’dır. Bu yazıda Vaso, reformlardan önceki ve sonraki dönem 
arasında bir karşılaştırma yaparak, reformlara karşı belirgin bir sertlikle tavır 
almıştır. Tanzimat'ın uygulanmasıyla birlikte, Arnavut halkının İstanbul'dan 
ülkeyi yönetmesi için gönderilen yetkililere güvenmediğini, çünkü bu 
yetkililerin Arnavut halkının tarihine, adetlerine ve özlemlerine uymadığını 
yazıyor. (Vasa, 2009, p. 109) 

Şemseddin Sami’nin de benzer görüşleri vardı. “Shqipëria ç՚ka qenë ç’është 
e çdo të bëhet” adlı çalışmasında Tanzimat öncesi dönemi Arnavutları işgal 
altında kalmış bir millet değil, Arnavutların Osmanlı’yı müttefik olarak 
gördüğü bir dönem olarak sunmaktadır. Ona göre reformların uygulanmasıyla 
Arnavutlar, Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan diğer halklardan daha da 
derin bir esaret altına girmiştir. (Frashëri S. , 2013, pp. 82-84) 

Tanzimat değerlendirmelerindeki Arnavut tarih yazımı, Arnavut 
Rönesans’ındakinden önemli ölçüde farklı değildir. Savaş sonrası Arnavut 
tarih yazımında Arnavutların Tanzimat’la ilişkilerini ele alan ilk eser Zija 
Shkodra’nın eseri olmuştu. Yazar, bu yazısında, reformların Osmanlı 
İmparatorluğu üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gerçeğini inkar 
etmemektedir. Bununla birlikte, egemen sınıfın İmparatorluğu siyasi, sosyal 
ve idari olarak reforme etme çabalarının, padişahın mazlum halklar üzerindeki 
gücünün de artmasına neden olduğunu söylemektedir. (Shkodra, Shqipnia në 
kohën e Tanzimatit, 1959, p. 3) 

Öte yandan Arnavutluk Bilimler Akademisi'nin “Historia e Shqipërisë” 
kitabında tanzimat reformları, Osmanlı çevrelerinin imparatorluğu ekonomik 
ve sosyal geri kalmışlıktan çıkarma girişimi olarak açıklanmakta olup 
Osmanlı Devleti'nin bu reformları ancak İngiltere ve Fransa'nın teşvikiyle 
gerçekleştirdiği belirtilmektedir. (Historia e Shqipërisë, 1965, pp. 46-47) 
Ancak burada yazarlar, Osmanlı Devleti'nin bu reformların sahip olduğu 
merkezileştirici karakteriyle, iktidarı güçlendirmeyi ve boyun eğdirilmiş 
ulusların baskı ve sömürüsünü devam ettirmeyi amaçladığını da 
vurgulamaktadırlar. Bu nedenle, bu reformların, kendi ulusal devletlerini 
oluşturma niyetinden vazgeçmeyen Türk olmayan nüfusun fikirlerine aykırı 
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olduğu belirtilmektedir. (Historia e Shqipërisë, 1965, pp. 48-49) 

Tarihçi Emin Pllana, “Kosova dhe reformat në Turqi” adlı çalışmasında, 
1839’da devlet kararnamesinin ilanından sonraki dönemi büyük bir özenle 
resmetmiştir. Emin Pllana tarihçi prizmasıyla, Tanzimat Reformları 
karakterinin İmparatorluğu belirli bir çöküşten kurtarma ve medeniyet yoluna 
sokma girişimi olduğunu vurguluyor. Arnavutluk’ta, bu reformların yalnızca 
servetlerini artırma fırsatı aramakta olan feodal çevrelerde, tüccarlarda ve 
büyük girişimcilerde karşılık bulduğunu ekliyor. (Pllana, 1978, pp. 48-50) 

Başka bir Arnavut tarihçi Bedrush Shehu, İmparatorluğun reformlar yoluyla 
ömrünü uzatmaya çalıştığı tezini kabul ediyor. Ayrıca imparatorluğun 
varlığını tehlikeye atan en ciddi darbelerin Arnavut paşalarının ayrılma 
çabalarından ve direnişlerinin sürekli artmasından geldiğini söylüyor. (Shehu, 
1990, p. 56) 

Tanzimat reformlarının Arnavutluk topraklarında uygulanması, çeşitli 
aşamalarda gerçekleşen yavaş bir süreçti. Halkın güçlü direnişi, Osmanlıları 
başlangıçta sadece bazı vilayetlerde reform uygulama taktiklerini uygulamaya 
zorladı. (Historia e Shqipërisë, 1965, pp. 77-78) 

Arnavutluk tarihçiliğinde birçok yazar, reformların Arnavut topraklarında 
uygulama dönemini ve bu reformların getirdiği etkiyi analiz etmeye çalıştılar. 
Bunu açıklamak için, somut olarak Zija Shkodra’nın makalesine bakabiliriz. 
Yazar, bu çalışmada ilk reformların Arnavutluk topraklarında uygulanmasına 
ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapmaya çalışmaktadır. Ona göre, Osmanlı 
Devleti tımar sistemini dağıttıktanve yeniçeriler ile feodal muhalifleri ortadan 
kaldırdıktan sonra, bu reformları Arnavutluk'ta uygulamaya başlamak için 
açık bir yol buldu. Ona göre Arnavutlar, 1830-1831 nüfus sayımından sonra 
kişi başına vergi yerine, Güney Arnavutluk için 40 kuruş ve Kuzey 
Arnavutluk için 60 kuruş olan genel bir yıllık vergi ödemek zorunda kaldılar. 
1836’da yeni bir idari yapılanma başladı. - Bu yapılanmaya göre, Kuzey 
Arnavutluk Rumeli Eyaleti’nin bir parçasıyken, Güney Arnavutluk Yanya 
Eyaleti’nin altında kalmıştı. Ülkeyi yönetmek için ise İstanbul’dan türk 
memurlar gönderilmeye başlandı ve birkaç yıl sonra tüm idare türklerle dolu 
hale geldi. (Shkodra, Shqipnia në kohën e Tanzimatit, 1959, pp. 23-24) 

Diğer yazar Kristo Frashëri “Historia e Qytetërimit Shqiptar” adlı kitabında 
reformların ilkelerinin Kosova'daki kültürel ve eğitim faaliyetlerini 
etkilediğini iddia ediyor. Ona göre, 1830’dan beri Türk dilinde yeni okul 
sistemi getirildi. Medreseler, Sırp okulları ve aynı zamanda Viti’deki Stublla 
okulunda olduğu gibi İtalyanca öğretimin yapıldığı Katolik okulları da vardı. 
Ayrıca Osmanlı Devleti, Tanzimat ile imparatorluk içindeki halklara 
anadillerinde eğitim ve edebiyat hakkı tanıdığını ilan etti. Ancak vatandaşlık 
oluşturmadıkları ve inandıkları dine göre Türk sayıldıkları bahanesiyle sadece 
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Arnavutlar bu temel haktan mahrum bırakıldı. Sonuç olarak Frashëri’ye göre, 
Arnavutların Arnavut okulları açmaları ve Arnavut alfabesini kullanmaları 
yasaklandı. (Frashëri K. , 2008, p. 186) 

Arnavutluk’taki durumu ve Arnavutların direnişini görünce, sadece birkaç yıl 
sonra Bab-ı Ali reformların Arnavutluk’ta da uygulanmasına karar vermiştir. 
Yazar Ligor Mile, “Kryengritjet popullore në fillim të Rilindjes sonë: 1830- 
1877” adlı kitabında, Gülhane kararnamesinin resmi ilanının İşkodra’da ancak 
1844’ün başında yapıldığını ve bir yıl sonra Yanya’da okunduğunu iddia 
ediyor. Bu askeri, mali ve hukuki reformlar Osmanlı Devleti tarafından tüm 
vilayetlerde aynı anda uygulanmadı. Yazarın belirttiği üzere, Tanzımat 
Reformları, Osmanlı devletinin Arnavut halkının direnişini daha kolay 
bastırabileceği umuduyla kademeli olarak uygulandı. Mile, 1839 
kararnamesinin ilanından sonra Arnavutluk topraklarının idari olarak 
tamamen yeniden düzenlenmesinin gerçekleştiğini belirtmektedir. 1844-1845 
yıllarında Arnavutluk toprakları 4 bölgeye dahil edildi: Yanya, Üsküp, 
İşkodra ve Rumeli. Aynı yıl asker alımı da başlamıştır. Bununla birlikte, 
Arnavutluk’un kırsal ve kentsel nüfusu, orduya girmeye kesinlikle karşı çıktı 
ve bunun bir sonucu olarak çoğu zaman çok sayıda ayaklanma olmuştu. Yeni 
vergiler halkın durumunu, özellikle de köylülerin durumunu daha da 
kötüleştirdi. Yeni bir vergi gayrimenkulün değerinden elde edilen vergiydi, 
bir başka vergi de gayrimüslim vatandaşların askerlik hizmeti yerine ödediği 
askeri vergiydi. (Mile, 1962, pp. 122-125) 

1864’teki bu idari reformların ışığında vilayetler yasası ortaya çıktı. Yazar 
Shukri Rrahimi’ye göre Balkan Yarımadası’nda 3 vilayet oluşturuldu: 
İşkodra, Manastır, Yanya, ve Prizren şehri merkez olmak üzere 1868’de 
Kosova Vilayeti de oluşturulmuştur. Bu vilayet 4 sancağa bölündü: Prizren, 
Üsküp, Dibra ve Nis Sancağı. Başlangıçta merkezi Prizren’di, ancak vilayetin 
merkezini tehlikeye atan sık isyanlar nedeniyle Bab-ı Ali, merkezin 1875’te 
Priştine’ye, ardından 1888’de Üsküp’e taşınmak zorunda kaldı. (Rrahimi, 
1969, p. 12) 

Zana Lito’nun “Shqipëria dhe Tanzimati” adlı kitabında, imparatorluk 
emirlerinin ilan edilmesinin Arnavutları çok nahoş bir durumda bıraktığı iddia 
ediliyor. 1830 ve 1840 yapılan ayaklanmalar bastırılsa da, ülke genelinde 
derin yaralar bıraktı. Yazara göre, patlak veren isyanlar kendiliğinden oldu ve 
ana nedenlerinden biri yoksulluktu. Ona göre, zorunlu askerlik 5-7 yıldan 12 
yıla kadar çıkarıldığında durum daha da kötüleşti. (Lito, 2002, p. 120) 

Kristo Frashëri’ye göre de, Arnavutluk’taki idari reformlar Arnavutlar 
tarafından derin bir öfkeyle karşılandı. Özellikle vergi yükünün artması, uzun 
süreli askerlik hizmeti ve yabancı yetkililerin gelmesiyle isyanlar daha da 
sıklaştı. Sipahiler, esnaflar, vb. reformlardan memnuniyetsiz kalmıştı. Bu 
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nedenle ayaklanmaların başına Tafil Buzi, Zenel Gjoleka, Hamza Kazai gibi 
isimler geçmeye başladı ve böylece ayaklanmalar daha organize bir şekle 
büründü. Tanzimat’a karşı ayaklanma aynı zamanda vatanın kurtuluşu ve 
Arnavut devletinin kurulması için ulusal bir hareket olarak kullanıldı. 
(Frashëri K. , 2008, p. 186) 

Aynı zamanda Petrika Thëngjilli, “Kryengritjet popullore kundërosmane në 
Shqipëri: 1833-1839” adlı tezinde Arnavut halkının reformlara karşı 
direnişinden bahsediyor ve bu ayaklanmaların nedenlerini Arnavut halkının 
içinde bulunduğu kötü durumdan kaynaklandığını söylüyor. Kısa bir süre 
içinde, Arnavutluk'un hem güneyinde hem de kuzeyinde geniş bir yayılım 
gösteren birkaç ayaklanma meydana geldi. Bunda, ayaklanmaların popüler 
karakteri ve isyancıların rolü büyüktü. Yazar, Arnavutluk’un kuzeyindeki 
ayaklanmalarla güney Arnavutluk’taki ayaklanmalar arasındaki farka 
özellikle dikkat çekmektedir. Ona göre Arnavutluk’un kuzeyindeki 
ayaklanmalar, bazı özellikleri ile güneydeki ayaklanmalardan farklıydı: İlk 
olarak, İşkodra’daki sivil ayaklanma sadece Tivar, Ülgün, Plava, Yakova, 
İpek, Leş, Mirdita gibi birçok şehri birleştirmekle kalmadı, aynı zamanda daha 
yüksek bir örgütlenme düzeyindeydi. (Thëngjilli, 2004, pp. 10-13) 

Bilim adamı Stavro Skendi, “Zgjimi kombëtar shqiptar” adlı kitabında, 1839 
imparatorluk kararnamesini ağırlıklı olarak ordunun oluşturulması ve 
vergilerin ödenmesiyle ilgili olduğunu bu sebeple reformların ardından 
Arnavutların direnişi yoğunlaştırdığını iddia ediyor. Asker alımıyla başlayıp, 
yeni vergilerin konulması ve halkın silahsızlandırılmasıyla devam eden yeni 
sistemin Kosova ve Kuzey Arnavutluk’ta uygulanmasına yönelik ilk 
girişimler 1844’te yapılmıştır. (Skendi, 2000, p. 28) 

Shkëlzen Raça, “Marrëdhëniet shqiptaro – greke 1829 – 1881” adlı kitabında, 
Sultan Abdülmecid’in, Arnavutların yaşadığı bölgelerde Tanzimat 
reformlarının ancak uygun koşullar yaratıldığında uygulanmasına karar 
verdiğini belirtir. (Raça, 1990, p. 56) 

Arnavut topraklarında reformların yarattığı genel iklim, Osmanlıların 
niyetleriyle çelişiyordu. Bu memnuniyetsizliklerin bir sonucu olarak Arnavut 
Meselesi ortaya çıkmıştır. Başlangıcta siyasi, kültürel ve ulusal bir hareket 
olarak başlayan “Rilindja Kombëtare”1nin nihai hedefi bir Arnavut ulusal 
devletinin kurulmasıydı. (Duka, 2009, p. 145) 

Arnavut Marksist tarih yazımı, Arnavut halkının Ulusal Rönesans döneminin 
incelenmesine büyük önem vermiştir. Söz konusu dönem için, yayınlar, el 
yazmaları ve mektuplar gibi esas olarak Rönesans’tan miras kalan çok sayıda 

 
 

1 Ulusal Rönesans. 
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belge vardır. Daha sonra bu tarih yazımının içinde Arnavutluk’taki yerel ve 
Osmanlı belgeleri ile Arnavut şehirlerinde faaliyet gösteren büyük devletlerin 
ve Balkan devletlerinin konsolosluklarının belgeleri de yer almaktadır. (Pollo 
& Pulaha, 1978, p. 3) 

Hemen hemen tüm Arnavut tarihçiler Osmanlı Devleti'nin, reformları 
İstanbul’da ilan etmeyi Arnavutluk’ta ilan etmekten çok daha kolay bulduğu 
konusunda hemfikirdir. Zija Shkodra’ya göre 1875’te Dibra sakinlerinin 
savaşı, Arnavut topraklarında reformların uygulanmasının son aşamasını ve 
köylülerin durumunu kötüleştiren bu reformlara karşı Arnavut halkının son 
savaşıdır. (Shkodra, Shqipnia në kohën e Tanzimatit, 1959, p. 61) 

Tarihçi Kristo Frashëri, 1979’da yayınlanan “Lidhja shqiptare e Prizrenit: 
1878-1881” adlı kitabında Arnavutların Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Tanzimat reformlarından memnun olmayan halklardan biri olduğunu tam bir 
kararlılıkla yazıyor. Tanzimat reformlarından Arnavutlar en temel 
anadillerinde yazma ve öğrenme hakkı da dahil olmak üzere hiçbir şey elde 
edemediler. Yazarın burada iddia ettiği gibi Tanzimat, arnavutları bir millet 
olarak bile tanımadı, tam tersine onları yabancı bürokratik yönetime, ağır 
vergi yüküne ve uzun yıllar askerlik hizmetine boyun eğmeye zorladı. 
(Frashëri K. , Lidhja shqiptare e Prizrenit: 1878-1881, 1979, p. 15) Osmanlı 
İmparatorluğu hiçbir zaman Arnavut topraklarının tek bir idari birimde 
birleştirilmesine izin vermedi. Frasheri’ye göre yüzyıllar boyunca bu 
toprakları, aralarında Arnavut olmayan bölgelerin de bulunduğu farklı 
sancaklar arasında paylaştırdı. (Frashëri K. , Lidhja shqiptare e Prizrenit: 
1878-1881, 1979, p. 16) 

Nexhip P. Alpan, “Shqiptarët në Perandorinë Osmane” kitabında, Tanzimat 
ilkelerinin uygulanmaması halinde, belki de Prizren Arnavut Birliği’nin 
yıkılmayacağını ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Commonwealth1 ile İngiliz 
İmparatorluğu gibi bir hale gelebileceğini belirtiyor. (Alpan & Kaçi, 1997, pp. 
24-25) 

Son olarak Dritan Egro, milliyetçilik döneminde bölgede Büyük Güçlerin 
desteğine sahip olmayan tek millletin Arnavutlar olduğunu vurguluyor. 
Arnavutların başlangıçta Osmanlı yapısına tam entegrasyonlarını garanti eden 
İslam'a dönüşmesi, 19. yüzyılda birçok kişi tarafından Arnavut ulusal 
çıkarlarına bir engel olarak görülmüştür. (Egro, Perception of the Ottoman 
Empire and Europe in the Albanian Nationalist Doctrine, 2013, p. 31) 

 
 
 

1 Commonwealth, 54 bağımsız ve eşit ülkenin gönüllü bir birliktir. 2.4 milyar insana ev 
sahipliği yapan ve hem gelişmiş ekonomileri hem de gelişmekte olan ülkeleri içeriyor. 
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Sonuç 

Arnavut tarihyazımı çalışmalarına dayalı olarak Arnavutluk topraklarında 
1839-1876 yılları arasında Tanzimat Reformları’nın Uygulanması 
incelememizin, tarih alanına mütevazı bir katkı sağlayacağını umuyoruz. 

Arnavut tarihçilerinin görüşleri düz bir bir çizgi şeklinde olup çok değişken 
değildir. Ancak komünist dönem tarihyazımının etkisi Arnavut tarihçilerin 
kitaplarında ve bilimsel makalelerinde açıkça görülmektedir. Arnavut 
tarihçilerin çoğu Tanzimat reformlarını eleştirmekte ve Tanzimat döneminin 
Arnavutlar için en zor dönemlerden biri olduğunu iddia etmektedir. 

Tanzimat Reformları ile ilgili olarak Arnavut tarih araştırmalarındaki veya 
Arnavut tarih yazımındaki eksikliklerden biri, sürekli önceki görüşlerin 
tekrarlanmasıdır. Ayrıca bu çalışmalarda Arnavutluk topraklarında 
reformların uygulanma sürecini ele alan arşiv belgelerine dayalı bir çalışma 
olmadığı da fark edilmektedir. Veriler çok geneldir ve dünya tarihçiliğinden 
alınmıştır. Yani sadece Tanzimat ve Arnavutlar konusunu ele alan derin bir 
çalışma yoktur. 

Arnavut tarihçiliğine göre, reform politikası hiçbir zaman yerel halkın 
taleplerine dayanmadığı için Arnavutlar, Tanzimat Reformları’ndan sonra 
Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilerini kesmişler ve bu nedenle reformlar 
Arnavutlar tarafından hiç bir zaman desteklenmemiştir. 

Arnavutluk tarihçiliğini vurgulayan bir diğer husus ise, Tanzimatla beraber 
Arnavutluk ulusal fikrinin gelişimine rehberlik edecek bir Arnavut entelektüel 
gelişim döneminin başlamasıdır. 
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Özet 

Savaş Sonrası Yeniden Yapılandırma Çalışmaları: 
Halep Örneği 

Seba Hasan* 

Savaşlar ve silahlı çatışmalar sonucunda insanlar hayatını kaybetmektedir. 
Özellikle savaş teknolojisinin ilerlemesi sonucunda bu oran günümüzde 
oldukça büyük bir alana yayılmış, büyük sayılarda ölümlere sebep olmuştur. 
Savaşlar ve silahlı çatışmalar aynı zamanda bölgenin sosyo-kültürel ve 
ekonomik yapısına zarar vermekte ve kentsel mimarinin hasar görmesi 
kaçınılmaz olmaktadır. 

Silahlı çatışmalar nedeni ile zarar gören, veya tamamen yok olan kültürel 
mirasın, gelecek nesillere aktarılamaması gibi bir tehlike karşı karşıyayız. Bu 
tehlikeyi mümkün olduğunca bertaraf etmek maksadı ile kültürel mirası 
korumak için devletler ve uluslararası kuruluşlar vasıtası ile STK’lar 
düzeyinde anlaşmalar yapılıp; mutabakata varılması gerekmektedir. Savaş 
sonrası yeniden yapılandırma çalışmalarına başlanmadan önce o bölgenin 
savaştan önceki sosyal, ekonomik ve tarihi dokusu esas alınmalıdır. Dünyada 
devam eden savaşlardan örnekler verilip birçok terimin/ kavramın 
tanımlanması yapılmıştır. Doğal afetlerde , savaşlarda modern yapılanma ve 
ulusalar arası kuruluşlar ile kentsel çevrenin ve toplumdaki bireylerin kültürel 
alana etkileri sonuçlarıyla belirtilmiştir. Savaş ve çatışma ortamında kültürel 
mirasın korunmasa yönelik uluslararası sözleşmeler açıklanmıştır. Yeniden 
yapılanma da dâhil olmak üzere Doğal afet savaş ve barış dönemlerinde 
yapılması gereken eylem planları açıklanmıştır. Silahlı Çatışma önce, süresine 
ve Sonrası Yapılacak Eylemler. 

Söz konusu bu aşamaların uygulanması, tarihi kent ve kentsel alanını kültürel 
değerleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede uluslararası 
anlaşmalar temelinde daha çok ulusal kurum ve kuruluşların eylem planları 
daha çok önem kazanmaktadır. 

Örneğin 2011yılında başlayan Suriye iç savaşında en çok hasar gören ve 
Mimari olarak MÖ3.bin yıllarına dayanan Antik Halep kentinin savaş sonrası 
yeniden yapılandırılması için şehrin tarihi dokusu savaş öncesi durumunun 

 
 

* Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Restorasyon Böl. Yüksek Lisans Mezunu 
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net olarak belirten dokümantasyonlar ve mimari restorasyon yönetimi 
kullanılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler : Silahlı Çatışma, Savaş, Halep, Eylemler, Restorasyon, 
Kuruma 

 
 

Afetler 

Afetler aniden ortaya çıkıp ve insanın hayatını fiziksel, ekonomik ve sosyal 
olarak kötü etkiler. Afetler doğal ve İnsanların neden olduğu afetler olmak 
üzere ikiye ayrılır. Afetlerin neden olduğu sonuçlara bakıldığında; en başta 
can ve mal kaybına neden oldukları görülür. Can kayıpları insan ve 
hayvanların ölmesi; mal kayıpları ise eşya bina ve tarım alanlarının zarar 
görmesidir. İnsanların neden olduğu afetlerin en kötüsü olan savaş ve kültürel 
miras arasındaki ilişki, her birinin çok boyutlu olmasından da kaynaklanan 
dinamikleri çerçevesinde karmaşık bir yapıdadır. Savaşın farklı aşamalarında; 
savaşa öncesi, savaş süreci ve savaş sonrası uzun ve kapsamlı iyileşme ve 
yeniden yapılanma süreçlerinde, bu çok katmanlı yapı farklılaşarak yeniden 
biçimlenir. Aşırı politikleşmiş bir savaş atmosferinde kültürel miras sadece 
bir hedef olmaz, aynı zamanda ayrıca bir neden oluşturur veya şiddetin 
artmasında rol oynar. Savaş stratejisi olarak kültürel mirasın yok edilmesi, 
düşmanın moralini bozmak için bir savaş silahı veya savaş propaganda aracı 
olur. 

Silahlı Çatışma Zamanlarında Kültür Mirasının Restore Edilmesine 
Yönelik Yasal ve Yönetsel Çerçeve 

Savaş sürecinde meydana gelen tahriplerin restore edilmesi noktasında 
oluşturulan öneriler uygulamaya geçilmeden II. Dünya savaşı başlamış dünya 
genelinde tahribatların oranı oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Savaşın genel 
olarak insan unsurunu (toplumları, milletleri), yaşam alanlarını ve bu 
alanlarda geçmiş toplumlara ait kültürel değerlerin devamlılığını sağlayan 
tarihi yapıların büyük oranda tahrip olması sebebiyle, ne yapılması 
gerektiğiyle ilgili öneriler sunulmuştur. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası 
sözleşmeler yapılmış ve bir kamuoyu oluşturulmuştur. 

1949 yılında kabul edilen Cenevre Sözleşmesi uyarınca 2. Dünya Savaşı 
sırasında dünya mirası olan kültürel varlıkların koruma altına alınıp gelecek 
nesillere aktarılması amacıyla kültür varlıklarının tahrip edilip yağmalanması 
savaş suçu olarak kabul edilmiştir. 

Uluslararası düzeyde geliştirilen tüzüklere / ilkelere paralel olarak, kültür 
mirasının korunmasına yönelik kurum ve kuruluşlar oluşturulmuştur. 1945 
yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan Birleşmiş Milletler Eğitim, 
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Bilim ve Kültür Kuruluşu UNESCO’dan sonra, 1959 yılında Uluslararası 
Kültürel Mirasın korunması ve Restorasyonu Çalışma Merkezi ICCROM, 
1965 yılında tarihi yapıların korunması ile ilgili yöntem teknik ve 
uygulamaların geliştirilmesi adına Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi 
ICOMOS kurulmuştur 

UNESCO’nun yayınladığı ilk sözleşme 1954 tarihli “Silahlı Çatışma Halinde 
Kültürel Varlıklarının Korunması Sözleşmesi, Lahey Sözleşmesi ve Birinci 
Protokolü’dür. Sözleşmede, savaş sürecinde kültürel mirasın tanımı, 
korunması, saygı duyulması gibi ifadeler yer alırken; sözleşmenin 5. Maddesi 
ile 7. Maddesi dikkat çekmektedir. 5. Maddenin ikinci fıkrasında yetkili millî 
makamların gerekli müdahaleyi üstüne almadığı takdirde işgal idaresi millî idare ile 
işbirliği ederek imkân dahilinde muhafaza tedbirlerini alacağı belirtilir. Sözleşmenin 
7. maddesinde ise; askerî yönden alınacak önlemler belirtilmiştir. Söz konusu 
maddenin birinci fıkrasında barış zamanından itibaren silâhlı kuvvet 
mensuplarının bütün, milletlerin kültürüne ve kültürel varlıklara karşı bir 
saygı zihniyeti uyandırmak adına eğitileceği taahhüt edilir (Url-1). 

UNESCO 1956 yılında Arkeolojik Kazılara Uygulanabilir Uluslararası 
Prensipler Hakkında Tavsiye Kararı’nı almıştır (Url-2). Kararda, başka bir 
devletin bölgesini işgal eden herhangi bir üye devletin işgal edilen bölgede 
kazı yapmaktan kaçınması, ele geçmiş şans eseri bulgular durumunda, 
bağlantılı bütün belgeler ile birlikte işgal edilen bölgenin yetkili otoritelerine 
devredilmesi ve bulguları korumak için olası önlemlerin alınması konuları 
vurgulanmaktadır. 

Silahlı çatışma durumunda yapılacak uygulama ve yöntemler, risk yönetimini 
de beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede kültürel mimari mirasın, hızla yok 
olma tehdidi karşısında 1972 yılında Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 
Korunması Hakkında Sözleşme yapılmıştır. (DMA Sözleşmesi) Daha sonra 
bu sözleşmeye bağlı olarak; Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi 
oluşturulmuştur. 1970 yılında koruma kavramı çerçevesinde kültürel mirasın 
yasa dışı yollarla ithal ve ihracına yönelik önlem alınmasına ilişkin kararlar 
çıkarılmıştır. 

1949 Cenevre Sözleşmelerine ek 1977 tarihli 1. Protokol’de 53 (Url-3). 
Maddesinde insanların kültürel ve ruhani miraslarını oluşturan tarihi anıtlar, 
sanat eserleri ya da ibadet yerlerine miraslara saldırılması, bu hedeflerin askeri 
çatışmaları desteklemek için kullanılması ve misilleme hedefi haline 
getirmesi yasaklanmıştır. Sözleşmenin 85. maddesinde ise savaş esirleri ya da 
sivillerin ülkelerine geri gönderilmesinde haksız yere geciktirmek 
yasaklamıştır. 

Risk ve   tehlike   durumunda   tarihi   yapıların   yeniden   geliştirilmesini 
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engelleyen, kültürel varlıkların yasadışı ticareti sorunu 1954 yılında yapılan 
Lahey Anlaşması ile ortaya konulmuş; bu anlaşma ilkeleri doğrultusunda 
1970 yılında Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet 
Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili 
Sözleşme yapılmıştır. Ancak yine de söz konusu ticaretin yapılmasını 
önlenememiştir. Bu sebeple 1995’te UNESCO tarafından bağımsız, 
hükümetler arası bir kurum olan UNIDROIT’te yapılan taleple 1970 
sözleşmesini geliştirmeleri istenmiştir. UNIDROIT Sözleşmesi: 

Çalınmış veya yasadışı yollardan ithal edilmiş kültürel varlıkların 
iadesi için sabit bir uygulamayı benimsemekte ve iade iddialarının 
doğrudan ulusal mahkemelerde incelenmesine izin vermektedir (Url- 
4). 

Dünyada meydana gelen savaşlar ve doğal afetler sonucu kültürel mirasın 
karşı karşıya kaldığı risklerden korunması konularında çalışmak üzere 
geçmişi 1954 Lahey Sözleşmesine dayanan Uluslararası Mavi Kalkan Örgütü 
kurulmuştur. 1997 yılında kurulan Mavi Kalkan 2006 yılında Uluslararası 
Mavi Kalkan Komitesi adıyla, onu oluşturan ICA, ICOM, ICOMOS, IFLA ve 
CCAA gibi beş ayrı kuruluşla çalışma yürütmektedir. 

Dünya genelinde Silahlı çatışmaların artması ile kültürel mirasın zarar 
görmeye devam etmesi sebebiyle 1999 yılında Lahey İkinci Protokol’ü 
hazırlanmıştır. Protokolde çatışmanın öngörülebilir etkilerini azaltmak için 
barış döneminde yapılacaklar belirtilir (madde 5): envanterlerin hazırlanması, 
yangın veya yapısal çöküşe karşı koruma önlemlerinin planlanması/alınması, 
taşınabilir kültür varlıklarının korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve 
sorumluların belirlenmesini içerek planlama çalışmalarının yapılması 
üzerinde durulur. Protokolde, İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla hem 
kültür varlıklarına takdir ve saygıyı güçlendirmek hem de bu protokolü 
bilinirliğini arttırmak için eğitim ve bilgilendirme programlarının 
geliştirilmesi gerektiği belirtilir (madde 30). Birinci protokolde Silahlı 
Çatışma Durumunda Kültür Varlıklarının Korunması Sözleşmesi yapılırken; 
ikinci protokolde çatışma durumda gerektiğinde, kültürel mirasa saldırılması 
meşru sayılmıştır. Bu çalışma ekseninde önem arz eden. Protokolde tartışmalı 
bir mesele olan, 1954 tarihli Lahey Sözleşmesi’nin 4(2) maddesine uygun 
olarak zorunlu askeri gereklilik temelinde, kültürel varlıklara saygı 
gösterilmesi yükümlülüğünden vazgeçilmiştir. 

1999 yılında ICOMOS’un Uluslararası Risklere Hazırlık Bilimsel Komitesi 
ICORP kurulmuştur. Doğal afetler ile savaş, çatışma ve terör saldırıları gibi 
insan kaynaklı afetlerin kültür miras üzerindeki etkisini azaltmayı 
hedeflemektedir. Aynı yıl ICOMOS Miras@Risk adlı çalışmayı başlatmıştır. 
Programın amacı tehdit altındaki miras alanlarını, anıtları tanımlamak, tipik 
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vaka çalışmalarını, eğilimlerini ve kültür mirasının karşılaştığı tehditlere 
çözüm için öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında 
düzenli olarak “Risk Altındaki Kültür Mirası” raporları hazırlanmaktadır. 

Kültür mirası çatışma bölgelerinde giderek daha fazla hedef haline 
gelmektedir. 2015 yılında BM Güvenlik konseyi, kültür varlığı kaçakçılığının 
terörü beslediğine vurgu yaparak, 1990 yılı sonrası Irak’tan ve 15 Mart 2011 
sonrası Suriye’den çıkarılmış eserlerin alım satımının yapılmaması için 
UNESCO, INTERPOL ve diğer kuruluşlara çağrıda bulunmuştur. 2017 
yılında BM Güvenlik Konseyi S/ RES/2347 Mart 2017 kararında tarihi eser 
kaçakçılığını suç olarak kabul etmiştir (Url-5). 
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çoğulculuğun teşvik edilmesi ve kültürün 
koruması için UNESCO'nun destek stratejisi 

Suriyede İç Savaş ve Halep 

Suriye İç Savaşı, Mart 2011 başlamış olup 2019 sonu itibarıyla devam 
etmektedir. Uzmanlar, ortaya çıkan ilk gösterileri Arap Baharı olarak bilinen, 
2010'dan bu yana Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki birçok ülkede yayılmış 
olan devrimci hareketin bir parçası olarak değerlendirdiler. Protestolar mevcut 
rejimde reform yapılmasını talep etti, ancak rejim sivillerin istihbarat servisleri 
tarafından yönlendirildiğini savunup sivillere karşı aşırı güç kullanıp onları 
öldürerek cevap verdi. Suriye’nin farklı bölgelerinde yaşanan gerginlikler, 
rejimin müdahaleleri ile sivillerin silahlanması sonucu doğurmuştur (Cam, 
2016). Protestolar, BM’nin beyan ettiği üzere bir iç savaşa sürükleyen sürece 
dönüşmüştür. Böylece, Eski Halep şehri ve tarihi eserlerinin çoğu ya 
neredeyse tamamen yıkılmış ya da kısmen hasar görmüştür (Cunliffe 2012; 
Abd-Alkarim 2014; Perini ve Cunliffe 2014; Shadi ve Bashar 2015; Porter 
2016). Şehir, 2016 yılının sonuna kadar rejim kontrolündeydi; bir bölümü 
muhaliflerin kontrolüne geçince Halep, doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı 
(Ruck 2016; UNESCO 2017). Aralık 2016’da Doğu Halep'teki isyancılarla 
yapılan bir tahliye anlaşmasının ardından Suriye hükümet güçlerinin tüm şehri 
kontrol altına alması gerçekleşti. 

Halep Kentinin önemi ve Tarihi 

Halep, dünyadaki en eski şehirlerden birisi olmasından ötürü 1986 yılında 
Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir. Şehir Amauriyah Krallığı'nın başkenti 
olmasının ardından Hitit, Arami, Asur, Pers, Helen, Roma, Bizans ve 
Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca kente birçok 
katkı sağlayan Eyyübiler, Memlükler ve Osmanlılardan kalma Kale, Ulu 
Cami ve 16-17.yüzyıllarda yapılan medreseler ile konutlar, hanlar ve 
hamamlar kentle bütünleşen eşsiz dokunun bir parçası olmuştur. Eski bir 
akropol olan Halep Kalesi, çarşıların, camilerin ve surlarla çevrili eski Arap 
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ordularının kalkanı olmuştur. Kalenin etrafında örülü duvarlar şehir Greko- 
Roman sokak düzeninin ilk kanıtı ve 6. yüzyılın kalıntılarını içeren Hristiyan 
mimarisini temsil eden yapıların, ortaçağ duvarları ve giriş kapıları, 
Eyyubilere ait camiler ve medreseler Memlüklerin hakimiyetine giren kentin 
gelişimi ve daha sonra Osmanlı dönemindeki cami ve saraylar da 
zikredilebilir. 

Halep'te Devam Eden Restorasyon Projeleri: Halep Ulu Cami’nin 
restorasyonu 

Genel bilgiler 

Halep’te Eski Şehirde Souika Hatem Mahallesi’nde bulunan Emevi Camii 
Suriye’deki en eski ve en büyük ccamilerinden ve ülkenin en önemli tarihi 
eserlerinden birisidir. Milattan sonra 8. yüzyılda inşa edilen cami, mimari 
açıdan Şam Emevi Camii örnek alınarak yapılmıştır. Bu camiye, Hz. 
Zekeriya'nın cesedinin bir kısmı camiye girdiği için Hz. Zekeriya Camii 
olarak da adlandırılır. 

Bugün cami, 105 metre uzunluğunda (Doğudan Batıya) ve 77.75 metre 
genişliğinde (Kuzeyden Güneye) bir alanı kaplamaktadır. Caminin 950 
minaresiyse Selçuklu Döneminde inşa edilmiştir Camideki ahşap minber ise 
Memlük döneminde. 

 

Şekil 1 . Halep Ulu Cami’nin Konumu (UNESCO, 2007) 

Aslında tiyatro ve spor oyunlarının yapıldığı bir Yunanistan Merkezi olan 
cami Hellenistik Döneminden kalmadır. Daha sonra Suriye'nin Roma 
egemenliği sırasında Aziz Helena Katedrali'nin bahçesi oldu. 
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Caminin inşası 710'da Emevi Halifesi el-Velid devrinde başlamış ve 717'de 
halefi Süleyman'ın ile sona ermiştir. Caminin tarihi boyunca, doğal afetler, 
yıkım ve genişleme nedeniyle birçok değişiklik ve yeniden yapılanmaya şahit 
olmuştur. Cami tamamen 992 yılında yakıldıktan sonra Saif el-Davla el- 
Hamdani tarafından yeniden yapıldı. Caminin minaresi, caminin kuzeybatı 
köşesine inşa edilmiştir. İkinci side Moğol ların yönetimi altında, eski Emevi 
yapısının kalıntılarını yutmuş, şapel salonunu doğuya doğru genişletmiş ve 
çatıyı yeniden inşa etmiş avlunun batısına çarşılar eklemiştir. Memlüklüler 
tarafından tekrar yıkılıp yeniden inşa edildi. Sultan Kalavun yanmış mihrabı 
değiştirip çatıyı 1280'de yeniden inşa etti. Sultan El Nasır Muhammed, 
emirliği sırasında yeni bir minber inşaa edildi. 

1563 yılında Osmanlılar döneminde dua salonunun kapısı yeniden inşa edildi 
ve 1693 yılında avlu beyaz, siyah ve sarı kaymaktaşı ile restore edildi. 2003 
yılında, güneş saati yapıldı giriş ve koridor onarıldı. 1951'de caminin 
kuzeyindeki binalar Khan el Vazir Sokağı'nı açmak için tanıtıldı ve caminin 
kuzey cephesi kuzey ve batı erişimi olan Halep mimarı Abdel Moneim 
Harbali'nin tasarımında yeniden yapıldı. 2003 yılında cami, kuzeydeki bitişik 
parkın yeni bir çizimi de dahil olmak üzere kapsamlı bir restorasyon sürecine 
tanık oldu. 2005 yılında Vakıf Kütüphanesi daha önce kuzey bahçesinin 
altındaki bir garajın bulunduğu alana girmişti. (UNESCO, 2017). 

Caminin yeri eskiden önünde bulunan Aziz Helena Katedrali'nin bahçesiydi, 
günümüzde onun yerinde El-Halviye Okulu bulunuyor. Müslümanlar Halep 
şehrini fethettiklerinde, Halep halkıyla caminin yeri için uzlaştılar. Bazı 
rivayetlere göre, Süleyman Abdülmelik bu cami kardeşi El-Velid’in desenlerle 
inşa ettiği Şam Camisine eş olsun diye inşa etmişti. Buradan da Emevi Camii 
adını aldı . 

927 yılında Bizans İmparatoru Nicephorehalep ani bir saldırı sonucu camiyi 
yakı. Daha sonra, Seyif Eddevla’nin Halep’ girişiyle cami yeniden 
yapılandırıldı. 1090 'da kentin savcısı Ebu El-Hasan Muhammet Bin Yahya 
Bin El-Haşşep , İbn Maaz El-Semi’nin mimarlık yeteneğiyle caminin 
minaresini inşa etti. 1091'da minare tamamlandı. 

Yıllar boyu cami defalarca yenilendi, önceden bahsettiğimiz gibi minare ve 
yeni dönemde inşa edilen cephe hariç, caminin şu anki şekli Memluk 
Dönemine aittir. Caminin 950 yıllık minaresiyse Selçuklu Döneminde inşa 
edilmiştir. Camideki ahşap minber ise Memlük döneminden kalmadır. 
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Şekil 2 . Halep Ulu Cami nin Gösterimi - Yıkım Öncesi (Url-7) 

Emevi Camii'nin önceki gören restorasyonu 

Halep'teki Büyük Katedral Planı ve doğusundaki Büyük Umayyad Camii'nin 
yapıldığı kent meydanı (Agora) 'nın planı - plan, 7791’deki Olağan Kitabı, s. 

Halep'teki Emevi Camii'nin, restorasyonun 7 yıl sürdüğü ve 2006'de sona 
erdiği 2000 yılında restorasyon da dahil olmak üzere öncesinde de tadilattan 
geçirildiğini belirtmekte fayda var. Restorasyon süreci titizlikle yapıldı , 
çünkü o zamanın en önemli projelerinden birisiydi ve halende öyle 
restorasyon işlemi tamamıyle belgelenip sürecin devam ettiği esaslar hâlen 
mevcuttur. Modern ve sofistike araçlar ve uzmanlık kullanıldı. Caminin tarihi 
minaresi, boşaltma ve enjeksiyon işlemi kullanılarak yapılandan farklı bir 
şekilde restore edilmiştir (Emevi Camii'nin restorasyonu, 2006). Bu yöntem 
en kolay ve en ucuz yöntemlerden biri olarak kabul edilir, ancak bir miktar 
gevşek taş kaybı. Vakum ve enjeksiyonla kullanılan yöntem, dik ve iç olarak 
delinmiş olmasına ek olarak, tüm unsurları korur, minarenin dış görünümünü 
etkilemez. 

Caminin restorasyonu, Minarede Milan derecesinin varlığını ve restorasyon 
sırasında bu eğimin sürdürülmesine dikkat çekmeye başladığında, Pisa 
Kulesi'nde olduğu gibi, bu eğimin uzun sürdüğünü yansıttığını düşünüldügü 
dikkat çekicidir. Bu nedenle restorasyon sürecinin planı açısından, Emevi 
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Camii'nin restorasyonu, restorasyonunda önceki deneyimler olduğu gibi, 
planlama açısından diğer projelerden daha kolaydır. 

 
 

Şekil 3 . Halep Ulu Cami’nin Planı (Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü, 
2006). 

Minare 
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Şekil 4 . Halep Ulu Cami’nin Minarsının Rölövesi (Eski Eserler ve 
Müzeler Müdürlüğü, 2006). 

Silahlı çatışmalar sırasında Halep'teki Emevi Camii'nin hasarlı kısımları. 

2012 de Eski Halep Mahallesinde savaşlar başladı ve cami defalarca hasar 
gördü. Silahlı çatışmalar sırasında meydana gelen hasardan dolayı, caminin 
tamamı zarar gördüğü ve en büyük zararı minarenin bulunduğu caminin 
kuzeybatı kesimi gördü. 900 yıldan fazla bir süre boyunca ayakta duran ve 
1822'de büyük Halep depreminden kurtulan minare 2013 yılındaki 
çatışmalardan dolayı yıkılı verdi Savaşlar sırasında 2013 yılında düştü 
(DGAM, 2019). Savaşlar sırasında kadınlar namaz yeri tamamen yandı. 
Restorasyon, bazı çökmek üzere olan bazı sütunları desteklemek ile 
kuvvetlendirmekle başladı. Daha sonra, taşların belgelendirme, 
numaralandırma ve restorasyon sürecinde kullanılabilir olup olmadıklarını 
değerlendirmek için sınıflandırma süreci başladı.En son enkazların 
uzaklaştırılması süreci başlatıldı. 
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Şekil 5 . Halep Ulu Cami nin Gösterimi - Yıkım Öncesi 

(UNESCO,2018). 
 

Şekil 6 . Halep Ulu Cami’nin zarar görmüş bölümler: Halep Ulu Cami’nin 
zarar görmüş bölümleri: 1) Çarşı tarafından doğu koridoruna giriş. 2) Doğu 

koridoru . 3) 2013 yılında güneş saati koruması. 4) Nisan 2013’te Emevi 
Camii Minaresi (UNESCO,2018). 
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Şekil 7 . Silahlı Çatışmalar Sırasında Halep'teki Emevi Camii'nin 
Fotoğrafları (UNESCO,20187) 
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Silahlı Çatışma Sürecinde Yapılan kurma ve restorasyonu 
 

Proje Adı: Halep Ulu Cami’nin onarım ve restorasyonu 
 

Projenin 
yeri 

Suriye- Halep 

Projenin 
tarihi 

Başlangıç tarihi: Aralık 2018'de 

Tahmini bitiş tarih : (Halen uygulama aşamasındadır.) 

Hasarın 
tarihi ve 
nedenler i 

İçinde geçen acımasız savaştan dolayı 2013'ten bu yana 
birçok hasara uğradı. Yüz yıllarca tarihi olan içindeki tüm 
değerli eşyalar güvenli bir yere taşındı(tahta minberin, 
müezzin odasının tarihi kapısını vb.). 

Hasar 
derecesi 

Caminin neredeyse üçte birine eşittir 

Yapının 
önemi: 

Halep’te Eski Şehirde, El-Jallum Mahallesi’nde bulunan 
Emevi Camii Suriye’deki en eski camilerden biridir. Milattan 
sonra 8. yüzyılda inşa edilen cami, mimari açıdan Şam Emevi 
Camii örnek alınarak yapılmıştır. İslâm mimarisindeki 
dekorasyonu ve eski kent tarzı nedeniyle İslâm dünyasında 
şöhret kazanmış, birbirini takip eden tarihi zamanlar boyunca 
birçok ilavelerle zengin bir mimari eser olmasının yanı sıra, 
birçok İslâm tarihi çağı da camide tanıklık etmemiştir. 
Camide alınan önemli kararlar ve gerçekleşen olaylar da ona 
özel önem vermiştir. Büyük Camii her zaman resmi törenlerin 
ana mekanı olmuştur. Devletin hakimi ve önemli kişiler başta 
Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere tüm 
namazlarını burada kılıyorlardı. Osmanlı döneminde tüm 
resmi kararlar büyük Cami'de yayınlandı (Gazzi, 1923, s. 
192 cilt2). 
Caminin 950 yıllık minaresiyse Selçuklu Döneminde inşa 
edilmiştir. Camideki ahşap minber ise Memlük döneminden 
kalmadır. 

Paydaşl ar Suriye- Rusya İş birliği: 
Onarım çalışmalarına; Suriyeli uzmanlar katılmaktadır ama 
fınansal destek Çeçenistan tarafından. Onarım işleri Tarihi 
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 Eserler Genel Müdürlüğü denetimi altında 

gerçekleştirilmektedir. Caminin yeniden yapılandırması 
(Url). 

Şu anda Halep Ulu cami deki Projesinde çalışan çoğu çalışan, 
önceki restorasyon 2006 yılındaki projesinde daha önce 
katkıda bulundu. 

Koruma 
Çalışma 
sının 
kapsam 

Başta Kapalı Çarşı onarım çalışmaları olmak üzere caminin 
içinde ve dışındaki el sanatları işleri alt yapı onarımıyla aynı 
zamanda yapıldığından dolayı onarım çalışmalarının 3 yılda 
tamamlanması planlanmıştır. 

 Çalışmalar hasar değerlendirmesiyle başlayacak ve Tarihi 
eserler Genel Müdürlüğü yönetimi altında yürütülecektir. 
Onarım çalışmalarında yaklaşık 100 mühendis, oymacı, usta 
ve işçi çalışmaktadır. Çalışma, biri ahşap diğeri taş onarım 
işleri için paralel olarak birlikte çalışan iki atölye çalışmasına 
ayrılmıştır. Dikmeler, Kolonlar, duvarlar ve sarkıtların 
onarımına başlayarak çalışmalar değişik aşamalar 
bölünmüştür. 

 Ayrıca, kampüsün cephesinin ahşap kapılarının (Kıbliye) 
restorasyonu çalışmaları ve avlunun cephesinin 
çerçevelerinin taşlarının kazma çalışmaları da eklendi. 

 En zor iş, minare taşlarını ve minarenin yüksekliğine ulaşan 
caminin doğu kısmını belgelemektir. 45 metrenin. Caminin 
tüm unsurlarının belgelenmiş dokümantasyonunda ise 
uzmanlar taşları kabaca bulabilmektedirler. İlk altı ayda 
enkazlar uzaklaştırılmış ve yeniden yapılandırma çalışmaları 
başlamıştır. Başlangıçta işler yavaş gitmekteydi; nitekim 
proje Halep'teki ilk yeniden yapılandırma projelerinden 
biriydi ve yeterince işçi olmadığından aksaklıklar 
oluşuyordu. 

 Halep Ulu Camii'nin genel temel onarımı çalışmaları, mimari 
ve manevi önemi nedeniyle yeniden yapılandırma projesinin 
bir parçası olan tahrip edilmiş minarenin haricinde enkaz 
atma, koruma ve yeniden inşa etme kararıyla yapılır. 
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Değerli mal varlıkları bazı gönüllü mümarlar ile arkeologlar tarafından 
syerinden sökülüp, korunması için bölgeden sorumlu olan kişileri teslim 
edildi. 

Silahlı Çatışma Sürecinde Yapılan Eylemler: 

Belgelendirme zararları. 

Caminin avlusunda güneş saatinin korunması. 

Ahşap minberin çıkarılması (minber). 

Müezzin odasının tarihi kapısını çıkarma. 

Dua nişinin (mihrap) korunması. 

Şekil 8'de gösterildiği gibi, tahta minberin, şarapnel veya ateşten korunmak 
için Ulu Cami'den sökülmesi ve taşınması. 

Müezzin odasının tarihi kapısını yerinden çıkarılması ve güvenli bir yere 
depolanması.Caminin avlusundaki güneş saatinin mermi ve şarapnelden 
korunması. 

Peygamber Zekeriya'nın türbesini korumak için bir çalışma hazırlamak. 

Peygamber Zekeriya türbesini korumak için duvarları, ibadet nişinin önünde 
(mihram) ve müezzin odasının önünde inşa etmek. 

Şekil 8 . Dua Nişinin (Mihrap) Korunması (Eski Eserler ve Müzeler 
Müdürlüğü, 2006). 

Restorasyon çalışmaları: 

Restorasyon çalışmalarının amaçları şunlardır: Taş sütunların temellerini 
sağlamlaştırmak ayrıca denetlenmesi, caminin hasarlarını belgenlendirmek - 
analiz etmek, duvaların ,çerçevelerin ve sütunların temellerini güçlendirmek , 
yangına uğramış yapıları temizlemek ve savaş sonucunda ortaya çıkan 



413 | 6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -9- Tarih

deliklerin ve duvarlardaki ve sütunlardaki soyulmuş mozaiğin doldurulması 
diye sıralanır. 

Komite, sahadaki ve ofisteki çalışmaları yönetti ve tüm proje çalışmaları için 
çalışmalar, denetim, uygulama, denetim ve tedarik yapmak üzere sözleşme 
imzaladı. Bu eylemler aşağıdaki gibi özetlenebilir: Optik ve dijital belgeleme 
çalışması; Restorasyon çalışmalarından önce caminin durumunu 
öğrenebileceği fotografik dokümantasyonu içermektedir. Topografya ve 
kadastro çalışmaları ise; Çatı, kıble, revak, cemaat yeri, avlu ve çevre yollar 
dahil olmak üzere cami ve çevresindeki tüm mimari elemanların boyutları ve 
seviyeleri için doğru planları kapsamaktadır. Toprak etüdü çalışması toprağın 
kalitesini; sütun, duvar ve minarenin temellerini incelemeyi amaçlamaktadır. 
İlaveten mimari yapıların tamamı belgelenmiştir. Bunlar arasında, Bab el- 
Wali ve Memluk dönemine tarihlenen aşiret kapısı gibi yazıtlar, taş duvarlar 
sütunlar ve ahşap yapılar da bulunmaktadır. Bu restorasyonda uluslararası 
sözleşmelere dayanarak her elemanda ne yapılması gerektiğini belirlenmiştir. 
Mimari çalışmalar duvar taşlarının restorasyonunu, iç boşlukları doldurmak 
için duvarların enjeksiyonunu, inşaat işleri ise taş minarenin yeniden inşa 
edilmekte. İlaveten, tavanın ve duvarları şırıngalarının güçlendirilmesi. 

Karşılaşılan Zorluklar: 

Projenin karşılaştığı zorluklardan biri de, caminin etrafındaki pazarların 
yıkılması sonucu biriken kalıntılar, böylece büyük çalışma makinelerinin 
sahaya girmesini engelledi. Bu nedenle, bu kalıntıların en kısa sürede 
uzaklaştırılması, başta minarenin taşları olmak üzere caminin tüm taşlarını 
beğendirmek ve korumak gerekiyordu. Caminin (2000 - 2006) yılları arası 
önceki restorasyonu sırasında kullanılan yüksek düzeyde makine ve alet 
eksikliğini de bu zorluklara ekleyebiliriz. 

Projenin sadece Halep düzeyinde değil de, uluslararası düzeyde önemli bir 
proje olması herkesin devam eden çalışmaları takip etmesine yol açtı, bu da 
daha iyi sonuçlara ulaşmak için çalışan çalışma takımına büyük bir zorluk 
teşkil etti. 
Sonuç 

Halep Ulu Cami 

Paydaşlar - Ağa Han Uluslararası Kültür Hizmetleri Vakfı
- Eski Eserler Genel Müdürlüğü
- Fınansal destek Çeçenistan
- Halep'teki Vakıflar Müdürlüğü

Görev Yapan - Suriyeli uzmanlar
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Neler Yapıldı - Hasar değerlendirmesi 
- Enkazlar uzaklaştırılmış ve yeniden yapılandırma 
çalışmaları yapılmıştır. 
- Çalışma, biri ahşap diğeri taş onarım işleri için 
paralel olarak birlikte çalışmaktadır. 
- Dikmeler, Kolonlar, duvarlar ve sarkıtların 
onarımına başlayarak çalışmalar değişik aşamalar 
bölünmüştür. 
- Ayrıca, kampüsün cephesinin ahşap kapılarının 
(Kıbliye) restorasyonu çalışmaları ve avlunun 
cephesinin çerçevelerinin taşlarının kazma 
çalışmaları da eklendi. 
- Eski minarenin taşlarının kaldırılması için 
hazırlanan temellerinin inşaatı etti. 

Mevcut 
Yetenekler 

- Yeniden yapılandırma süreci için daha önce 
yapılmış planlar mevcuttur. 
- Sadece ilkel malzemelerin bulunmasına rağmen, 
yüksek kalitede işlenmiş özgün parçalara benzer 
parçalar yapabilen yetenekli sanatkarların var olması. 
- Kale içerisinde nitelikli eğitim kursları verdikten 
sonra restorasyon alanında çalışabilecek nitelikli 
personelin bulunmasıdır. 
- Emevi Camii'nin restorasyonunun tahmini 
maliyeti (14 milyon dolar) ve bu tahmini maliyet 
artabilir büyük bir miktar Çeçenistan tarafindan 
karışlanmıştır. 
- Proje halen çalışma aşamasında. 

 

Karşılaşılan 
Zorluklar 

- Caminin (2000-2006) yılları arası önceki onarım 
çalışmalarında kullanılan üst düzeyde makine eksikti. 
- Tarihi bir eser olan Minare tamamen hasar 
gördüğü için onarım işlerinde değişik bir şekil 
kullanıldı. 
- Yüksük bütçe. 
- Projenin büyüklüğüne göre az sayıda teknik ve 
profesyonel personel. 
- Uzun süre 
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Öneriler 

- Genel Olarak Esaslı Onarım – Restorasyon 
Uygulaması 

 
- Yeniden Yapım – Rekonstrüksiyon: Minera- 
Kuzey Cephesiden Bir Kısmı- Kuzey Kapı 
- Temizleme : Cami'nin İçindeki Ve Civarında 
Genel Olarak 

 
- Bakım: Avlu, Mahzen Ve Koridorlardaki 

 
- Esaslı Onarım – Restorasyon: Bazı Sütunlar 
– Avlunun Döşmesi- Kampüsün Cephesinin Ahşap 
Kapılarının (Kıbliye) Restorasyon Çalışmaları 
- Yeniden Yapım: yangında yanan caminin ahşap 
kapıları ve ahşap pencereleri yeniden yapıldı. 
- Özgün Malzeme İle Taş Bütünleme 
Yapılmıştır 

 

Çok sayıda mimar savaş durumunda tarihi binaları yeniden inşa etmenin bir 
gereği olduğuna inanmaktadır. Bu tür bir proje, geçen yüzyıldan bu yana 
Avrupa'da yürürlükte olup aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli anıtlar 
yeniden inşa edilmiştir: Bunların arasında Varşova'daki saraylar ve kiliseler, 
Bosna'daki Mostar köprüsü sayılabilir. Bu nedenle Suriye meselesinde de 
halkın kararına ve tarihsel altyapının kültür üzerindeki etkisine dayanarak 
etkinliğe tanık olarak hangi yapıların Anastylosis, yeniden inşa edilebileceği 
veya mevcut durumuna bırakılabileceğine karar verilmiştir. 
Özellikle çatışma sonrası dönemde, savaşın etkilerinin fiziksel olarak 
yıkılmasının sadece moloz olduğu düşünülüyorsa, bu durumda dikkate 
alınmadan kaldırılırsa çok şey kaybedilir. "Restitüsyon karşıtı dogma" (anti- 
restitution dogma) güçlü olmaya devam ediyor. Örneğin, on beş yıl 
arkeologlar ve politikacılar arasındaki anlaşmazlığı Afganistan'daki Bamyan 
Budalarının yeniden inşa edilip edilmemesi gerektiği sorusuna yaklaştırmıştır. 
Sitenin 'olduğu gibi' kalması gerektiği görüşüne rağmen, yıkım yerlerin ve 
tarihinin bir parçası olduğu için o şekilde bırakılması öngörülmektedir. 
Suriye'nin yeniden inşasına gerçekten acil bir ihtiyaç vardır; ancak hızlı 
hareketin kaçınılmazlığı art arda kötü tasarlanmış ve yanlış yürütülen 
projelere neden olmuştur. Bir Dünya Bankası girişimi olan SIRI, Suriye'deki 
altı büyük kentin yıkılmasının ve bu hasarın bölgelerinin - halen faaliyette 
olan tesislerin ve hizmetlerin ve çalışmayı bırakanların - şematik bir 
diyagramını hazırlamıştır. 
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Niteliksel ve niceliksel kentsel araştırmaların yapılması, belgelendirilmesi ve 
analiz edilmesi, eski şehir için kapsamlı planların güncellenmesi, yapısal, 
mimari, sosyal ve ekonomik koşullar, altyapı, kamu hizmetleri ve arazi 
kullanımı hakkında raporlar yapılması gerekmektedir. Savaşın sona ermesiyle 
birlikte, çözüm önerileri sunan genel iyileştirme planının tamamlanacağı 
varsayılmaktadır. İncelenen bölgelerde restorasyon ve kültürel mirasın 
korunması kapsamına alınması gereken han ve hastane gibi önemli tarihi 
binaların bir listesini çıkarmakta gerekmektedir. 
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