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KATKI VERENLER
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DOÇ. DR. ALEV DURAN
İlk ve ortaöğretimini Ankara’da tamamlayan 
Duran, üniversiteyi 2010 yılında Karadeniz 
Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü’nde okumuştur. Aynı yıl, eğitim 
tarihi çalıştığı yüksek lisansına başlayıp 
2012’de tamamlamıştır. Ardından Erciyes 
Üniversitesi Tarih bölümü Yakınçağ bilim 
dalında başladığı doktora eğitimini 2017 
yılında tamamlayarak bilim doktoru unvanını 
almıştır. Doktora araştırması, Türk Tarih 
Kurumu tarafından desteklenen Alev Duran, 
2015 - 2017 yılları arasında Macar Hükümet 
Bursu ile Macaristan’da alan araştırması ve 
dil eğitimi için 2 yıl çalışma yürütmüştür. 
Macaristan Lorand Eötvös Üniversitesi (ELTE) 
ve Budapeşte Balassi Enstitüsü’nde eğitim 
almıştır. Macarca ve İngilizce bilen Duran, 
halen İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih 
bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır. 
Türk-Macar ilişkileri ve eğitim tarihi üzerine 
çalışmalar yapmaktadır. 

DURSUN ÇIÇEK
1988 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’ni bitirdi. 1996 yılında Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe 
ve Din Bilimleri bölümü, Din Sosyolojisi ana 
bilim dalında yüksek lisans yaptı. 1982 yılından 
itibaren Kayseri Söğüt Fikir Kulübü’nde Ali 
Biraderoğlu’nun derslerini takip etti. Söğüt’te 
uzun yıllar İslam Düşüncesi dersleri verdi. 
2016 yılı ESKADER fotoğraf ödülünü aldı. 29 
yıl MEB’de öğretmenlik yaptı. Kayseri BÜSAM 
Şehir Akademi’de koordinatörlük ve Akademi 
bünyesinde 2016-2020 yılları arası Görsel
Düşünme ve İslam Düşüncesi atölyelerini 
gerçekleştirdi. 2016-2020 yılları arası BÜSAM 
bünyesinde çıkan Düşünen Şehir ve Şehir Kültür
Sanat dergilerinin genel yayın yönetmenliğini 
yaptı.

PROF. DR. DILŞEN INCE ERDOĞAN 
1996’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümünde tarih lisans eğitimini 
tamamladı. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünden “II. 
Meşrutiyet Döneminde Sebilür’reşat’a Göre Kadın 
ve Aile” başlıklı yüksek lisans tezi ile bilim uzmanı, 
2006’da aynı Üniversiteden “Osmanlı Devleti’nde 
Amerikalı Misyonerler ve Van Ermeni İsyanı (1896)” 
başlıklı tezi ile tarih doktoru olmaya hak kazandı. 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde rektör 
danışmanı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, 
Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkez 
Müdürü, Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları 
Merkez Müdür Yardımcısı, Atatürk İlkeleri Araştırma 
ve Uygulama Merkez Müdürü olarak görev yaptı. 
“Adnan Menderes Demokrasi Müzesi” kurucu 
ekibi içinde yer alarak, Bilim Kurulu Başkanı olarak 
görevlendirildi.  Uluslararası ve ulusal birçok kongre 
ve sempozyumun düzenleme kurulu başkanı ve 
düzenleme heyeti içinde yer aldı. 

EDITÖRDEN

Yeni Sayımız İle 
Karşınızdayız

Parlamenter Dergisi'ni olarak yoğun bir gündemi ele 
aldığımız Eylül sayısı okurlarına ulaşıyor.

Dergimizin ilk bölümünde, doğumunun 850. yıl dönümüne 
denk gelen 2021 yılını Ahi Evran Yılı ilan edilmesi vesilesi ile 
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı (23 ve 24. 
Dönem Kırşehir Milletvekili) Dr. Abdullah ÇALIŞKAN '' Ahi 
Evran Veli Kimdir?'' diyerek Anadolu Ahiliğinin kurucusu Ahi 
Evran’ı anlatmıştır. 58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali COŞKUN ''Unesco 2021 Ahi Evran Anma ve 
Kutlama Yılı'' başlığı altında; Ahilik Teşkilatı ile İslami ve insani 
açıdan ahlak ve adalet ilkelerine dayanan bir ticaret anlayışı ile 
aynı zamanda sosyal, ekonomik ve siyasi hayata yön veren Ahi 
Evran'ı anlatmıştır.

Özel dosya bölümümüzde; (Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)Prof. Dr. 
Dilşen İNCE ERDOĞAN '' Milli Mücadele’nin Dönüm Noktası: 
Sakarya Meydan Muharebesi'' diyerek büyük bir zaferle 
sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi ile Türk milletinin 
yeniden doğuşunu anlatmaktadır. (Balıkesir Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü) Doç. Dr. Zübeyde 
Güneş ''Yağcı; Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Güvenliğinin 
Vazgeçilmez Kalesi Kıbrıs: Tarihi Süreç'' konusunu 
okurlarımıza aktarmaktadır. ( Ortadoğu Araştırmaları 
Platformu (ODAP) Uluslararası Hukuk ve Rusya Dış 
Politikası Uzmanı ) Dr. Z. Deniz Altınsoy ''Körfez Savaşının 
İlk Krizi Kuveyt’in İşgali'' konusunu kaleme almıştır. 

Bu çerçevede, Türkiye parlamentosu merkezli ulusal ve 
uluslararası gündeme projeksiyon tutmayı hedeflediğimiz ve 
gerek faaliyetlerini takip ederek, gerekse doğrudan röportajlarla 
değerli parlamenterlerimizin de entelektüel birikimini 
yansıtmayı sorumluluk edindiğimiz Parlamenter dergimizin yeni 
sayısını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz.

İLETİŞİM
Kavaklıdere Mah. 
Havuzlu Sok. 4/8 
Çankaya / ANKARA
0 (312) 229 04 00
HABER MERKEZİ
0(312) 424 24 00
YAZIŞMA ADRESİ
info@parlamenter.net
0(312) 424 24 00
Art Mental Akademi 
Sağlık Turizm  
Organizasyon 
San. Tic. A.Ş.
Hilal Mahallesi 707. 
Sokak 6/2 Çankaya / 
Ankara 
T. 0(312) 424 24 00

HUKUK DANIŞMANI
MUSTAFA MÜFİT 
ÇINGIR
YAYIN TÜRÜ
Yaygın, Süreli, Türkçe
BASKI
Afşar Medya 
Matbaacılık
San. Tic. A.Ş.
Ostim Osb Mah. 
1424. Sk.
Ostim Mega Center 8/2
Yenimahalle / ANKARA
E-POSTA
Info@afsmedya.com
TELEFON
0312 394 39 22
Bu dergi uluslararası 
grafik tasarım 
ve editöryal 

ilkeler uyarınca 
hazırlanmıştır. 
Türk Dünyası 
Parlamenterler 
Vakfı Dergisi aylık 
olarak yayımlanır. 
Dergide yer alan 
makale, araştırma, 
yorum, röportaj gibi 
yazıların sorumluluğu 
yazarlarına aittir. 
Dergide yer alan 
yazılardan kaynak 
gösterilerek alıntı 
yapılabilir.  
Eylül 2021 Sayı: 5
Parlamenterler Dergisi 
Toplu Satışta Birim 
Fiyatı: 35 TL + KDV 
Yurt İçi Yıllık Abonelik 

Ücreti : 510.00 TL
6 Aylık Abonelik Ücreti: 
255.00 TL'dir.
Abonelik Danışma: 
+90 555 056 06 58 

Ziraat Bankası Ankara 
Hoşdere Şubesi:
IBAN No: 
TR14 0001 0015 3584 
7897 6350 01
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Dijital Pazarlama

Medya Satın Alma

Video Reklamcılığı
SMM
Social Media 
Marketing

Medya Planlama

SEM  
Search Engine 
Marketing

Programatik 
Reklamcılık

SEO
Search Engine 
Optimization

Mecralarımız;
1. Mail.Ru Group, VK, myTarget
2. Yandex Direct
3. Rambler Group
4. Google Marketing Platform

Başlıca hizmetlerimiz:
1. SEM & Performans Pazarlama
2. Medya Planlama ve Satın Alma
3. SMM
4. Video Prodüksiyon
5. Web Tasarım ve Geliştirme
6. SEO
7. Grafik Tasarım

Ofis konumlarımız:
1. Ankara
2. İstanbul
3. Montenegro
4. KKTC
5. Djibouti

Çalıştığımız diller:
1. Türkçe
2. İngilizce
3. Rusça

MAGICON SOFT
�������������������

Hilal Mah. Cezayir Cad. 707. Sok. 6/2 Çankaya/Ankara    
0312 424 24 00   www.magiconsoft.com

Podcast danışmanlığı
İletişim teknolojileri sayesinde hemen hemen 

her gün yeni bir araç ya da uygulama geliştiriliyor, 
temel bir ihtiyaca karşılık gelenler hemen 

benimsenip hızla yaygınlaşıyor. 
Podcast de bunlardan biri.

Youtube Danışmanlığı
Youtube’u kullanmak için  neden bir

 danışmana ihtiyacınız var?  Youtube’da kanal 
açanların nasıl bir mecrada kiminle 

rekabet ettiklerini görmeleri açısından  
işe yarayabilir

Sosyal Medya Canlı Yayın
Sosyal Medya Platformları 

Canlı Yayın Hizmeti - Sosyal Medya canlı yayın 
danışmanı olarak öncelikle sizin için 
ne zaman, nasıl canlı yayın yapacak? 

Kim izleyecek?” sorularına yanıt veririz.

Sosyal Medya Danışmanlığı
Sosyal medya, kurumsal kimliğinizi ve 

marka imajınızı pekiştirmek, 
ürün ve hizmetlerinizi tanıtıp hedef kitlenizle 

etkileşime geçmek için kullanabileceğiniz 
çok güçlü bir araç.
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B A Ş K A N I N  M E S A J I
T Ü R K  D Ü N Y A S I  P A R L A M E N T E R L E R

V A K F I  B A Ş K A N I
D R . A B D U L L A H  Ç A L I Ş K A N

Dergimizin yeni bir sayısı ile karşınızdayız. Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da 

birbirinden önemli konular yer almaktadır. Dergi sayılarımızın yıllar geçse bile eskimeyecek ve 

her zaman etkisini sürdürecek bir içeriğe sahip olması için gayret gösteriyoruz. Hem mevcut ve 

önceki dönem parlamenterlerimizin kendi bilgi ve birikimlerini dergi sayılarımıza aktarmak hem 

de alanında değerli akademisyenlerimizin farklı konularda dergimize özel hazırladıkları yazılarını 

sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buna ek olarak önemli kurumlarımızın yöneticileri ve onların başarılı 

çalışmaları hakkında da bilgi sahibi olmanıza çalışıyoruz.

Dergimiz basılı olarak mevcut tüm parlamenterlerimize, talep eden önceki dönem 

parlamenterlerimize, siyasi partilere, tüm üst düzey bürokrasimize ve önde gelen sivil toplum 

kuruluşlarına dağıtılmaktadır. Bunun haricinde dijital olarak çok geniş bir kesime ulaştırılmaktadır. 

Dergimize abone olup düzenli olarak basılı halde adresinize gelmesini talep edebileceğiniz gibi 

Vakfımızın www.tdpv.org internet sitesinden veya Turkcell Dergilik uygulamasından önceki dergi 

sayılarımızı da inceleyebilirsiniz. 

 Dergimizin Eylül 2021 sayısının hazırlanmasında katkısı ve emeği olan herkese teşekkür 

ediyorum. İlgi ve destekleriniz ile dergimizin her geçen gün daha da güçleneceğine inanıyor, 

hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

TÜRK DÜNYASI PARLAMENTERLER VAKFI (TDPV) YAYIN       
ORGANI OLARAK PARLAMENTER YENİ SAYISI İLE KARŞINIZDA
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Şüphesiz ki, Anadolu Ahiliğinin kurucusu Ahi 

Evran’dır. Kurmuş olduğu Ahilik Teşkilâtı ile sosyal, 

iktisadî ve siyasî hayatımızı etkileyen; Anadolu’nun 

vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda 

büyük rol oynayan, bu sebeple Türk-İslâm tarihinin 

önemli şahsiyetlerinden olan Ahi Evran 1171 (H.566) 

yılında İran’ın Batı Azerbaycan tarafında bulunan Hoy 

kasabasında doğmuştur. Asıl adı Mahmut’tur. Babasının 

adına ve doğum yerine nispetle Mahmut bin Ahmet 

el-Hoyi (Hoylu Ahmet’in oğlu Mahmut) denmiştir. 

Lâkabı “dinin yardımcısı” anlamına gelen Nasiruddin’dir. 

Ahi Evran’ın çocukluğu ve ilk tahsil devresi memleketi 

olan Azerbaycan’da geçmiş olsa da, gençliğinde Horasan 

ve Maveraünnehre giderek o yörede büyük üstatlardan 

ders almıştır. Bu arada âlim Fahrettin Razi’den aklî (fen) 

ve naklî (dini) ilimleri öğrenmiştir.

Ahi Evran, bir hac yolculuğu esnasında (tahminen 

1204’te), evliyadan Şeyh Evhadüddin Kirmani ile tanışmış 

ve ondan ders almış, tefsir, hadis, fıkıh, kelâm ve tıp 

alanında derin bir âlim, tasavvuf yolunda yüksek makam 

sahibi bir velî olmuştur. Bağdat’ın İslâm dünyasının 

büyük sanat ve ilim merkezi olması, Ahi Evran’ın çok 

yönlü yetişmesinde etkili olmuştur. Bu dönemlerde 

İbn-i Sina, Sühreverdi el-Maktul ve Fahrettin Razi’nin 

eserlerinden istifade etmiş; Abbasi Halifesi Nasır 

Lidinillah’ın kurduğu fütüvvet teşkilatını da tanımıştır. 

XIII. Yüzyıl başlarında Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin 

Keyhüsrev döneminde Muhyiddin Arabî ve hocası 

Evhadüddin Kirmani ile birlikte Anadolu’ya gelen Ahi 

Evran, bu tarihlerde hocası Evhadüddin Kirmani’nin kızı 

Fatma Bacı ile evlenmiştir. Anadolu’da özellikle esnafa 

İslâmiyeti anlatarak dünya ve ahiret işlerini düzenli hâle 

getirmeleri için nasihatte bulunmuştur. Yaklaşan Moğol 

P O R T R E

 

Ahi Evran ve 
Ahilik

DR. ABDULLAH ÇALIŞKAN
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı

23 ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili
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AHİLER, ANADOLU’DA 
BİRLİĞİN, 

BERABERLİĞİN, 
KARDEŞLİĞİN 

MAYASINI 
OLUŞTURMUŞTUR.

tehlikesine karşı halkı uyarmıştır. 

Hocasının vefatından sonra O’nun 

vekili olmuştur.

Ahi Evran Anadolu’ya geldikten 

sonra Kayseri’de bir debbağ 

(deri işleme) atölyesi kurmuştur. 

Sanat sahibi kimseler arasında 

çok sevilmiştir. Moğollara karşı 

Kayseri’yi savunan Ahileri, Ahi Evran 

teşkilatlandırmıştır.

1237 yılında I. Alâeddin Keykubat’ın zehirlenerek 

öldürülmesi üzerine sultanla gönül bağı bulunan Ahiler, 

II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve Vezir Sadettin Köpek’e karşı 

koymuşlardır. Hatta bu dönemde Ahi Evran ve bazı ileri 

gelen Ahiler Konya’da tutuklanmışlardır.

 II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümünden sonra 

saltanat naibliğine getirilen Celaleddin Karatay 

zamanında Ahiler ve Türkmenler üzerindeki baskı 

kalkmıştır. Bundan sonra kısa bir dönem Denizli’ye 

giden Ahi Evran tekrar Konya’ya dönmüş; daha sonra da 

Kırşehir’e gelerek ömrünün sonuna kadar Kırşehir’de 

yaşamıştır.

Ahi Evran, kaynağını Yesi’den alan kutlu bir davânın 

gönül erleri ile birlikte bu toprakları vatan yapmanın, 

Anadolunun Türkleşmesi ve 

islamlaşmasının öncülüğünü 

yapmıştır. Özellikle yeni kurulan 

Ahilik sistemi ile Anadolu’ya 

göç eden Türkmenlere hem aş 

hem iş vermiş; onları tekke ve 

zaviyelerde iyi bir Müslüman ve 

vasıflı bir meslek sahibi üretici 

insan hâline getirmiştir. Onları hiç 

ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi 

ahiret için çalışan insanlar halinde yetiştirmiştir. Böylece 

Anadolu’nun iktisadi kalkınmasına ve imâr edilmesinde 

öncülük etmiştir.

        Ahi Evran, 32 çeşit esnafı teşkilatlandırmış; 

Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında sanatını icra eden 

bütün esnaflar İslâm medeniyetinin zirve kuruluşu 

Ahilik Teşkilatının merkezi Kırşehir olduğu için 

buradan “İcâzetnâme” almışlardır.

 Kardeşliğin, cömertliğin, yiğitliğin, fedakârlığın, 

doğruluğun, dürüstlüğün, kalitenin, üretimin, ahlâkın, 

sanatın, aklın ve bilimin esas alındığı Ahilik Teşkilatının 

kurucusu bu faziletli âlim ve mutasavvıf Ahi Pîri 

Horasanlı Türkün, kesin olmamakla birlikte Moğollara 

karşı mücadele ederken 93 yaşında şehit edildiği ifade 

P O R T R E
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edilmektedir. 1261 (H.653). Kabri Kırşehir’de kendi adı ile 

anılan camiin bitişiğindedir.

Ahi Evran’ın 20 kadar te’lif ve tercüme eseri 

mevcuttur.

AHİLİK NEDİR?

Ahilik, kelime anlamı olarak Arapça “kardeşim” veya 

Türkçe “akı” (Divan’ül Lügat’it Türk’te) “cömert”, “eli 

açık” anlamında kullanılmaktadır.

        Terim olarak, XVIII. yüzyıldan sonra bir esnaf-

sanatkâr birliği hâline dönüşmüş olsa bile, XIII. 

yüzyıldan itibaren Anadolu’da görülmeye başlayan, 

Anadolu’nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti’nin 

kurulmasında büyük rol oynayan dinî, sosyal, kültürel, 

ekonomik ve siyasî boyutları olan bir sistem olarak tarif 

edilebilir. Denilebilir ki ahilik, imanın amele dönüştüğü, 

Anadolu’nun vatanlaşmasını, Osmanlı’nın “cihan 

devleti” olmasını sağlayan dünyevi ve uhrevi bir sistemdir.

     Ahiliğin başlangıçta bir esnaf teşkilatı olarak ortaya 

çıkmadığı, içlerinde kadıların, müderrislerin, devlet 

adamlarının, askeri görevlilerin de olduğu; ahilerin 

toplumun bütün kesimlerini kucakladığı bilinmektedir.

AHİLİĞİN GAYESİ, TEŞKİLATLANMASI VE 

KAYNAKLARI

 Anadoludaki ilk Türkçe fütüvvetnamelerde ahiliğin 

gayesi olarak, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu 

sağlamak ve “Âleme nizâm vermek” olarak belirtilmiştir.

Ahiler, Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında bütün 

şehir ve kasabalarda yiğit, ahi ve şeyh sistemi içerisinde 

teşkilatlanmıştır. Bütünüyle Anadolu, Balkanlar, Kırım, 

Kazan ve kültür coğrafyamızın çok yerinde ahiliğin 

teşkilatlandığı görülmektedir. Bu teşkilatlar, Kırşehir’de 

bulunan “Pirler piri” de denilen Ahi şeyhine bağlı idi.

     Ahiliğin temel kaynağı fütüvvet-nâmelerdir. 

Fütüvvet-nâmeler dini-tasavvufi eserlerdir. Fütüvvet-

nâmelerin özünde peygamber sünneti ve Kur’an-ı Kerim 

vardır. Ayrıca Selçuklu ve Osmanlı döneminde yazılan 

seyehatnameler, Ahi Seceranâmeleri, İcâzetnâmeler 

ve o dönemde yazılan tarih kitapları da temel kaynak 

olarak gösterilebilir.

AHİLİĞİN OLUŞUMUNA ETKİ EDEN 

FAKTÖRLER

Anadolu’da Ahiliğin oluşumuna etki eden unsurları 

şöyle sıralayabiliriz:

 1. Siyasi Durum: Anadolu’nun Vatanlaşması Süreci: 

Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’ya gelen atlı göçebe 

Türkmenler Anadolu’yu vatan yapmak istemişler, 

bunun için hem Bizansla, hem de Moğollarla mücadele 

etmişlerdir. Türkler’in yeni yurt edindikleri topraklarda 

sürekli olarak kalabilmeleri, ancak daha güçlü bir 

medeniyet kurmaları ile mümkündü. Bizanslılara karşı 

kazanılan Miryakefolon (1176) zaferinden sonra İslam 

medeniyetini hâkim kılmaya başladılar. Yeni medeniyet 

inşasında ahiliğin etkili olduğu görülmektedir.

 2. Sosyo-Ekonomik Sebepler (Yerleşik Hayata 

Geçiş): Anadolu’da hem Bizanslılara hem de Moğollara 

karşı teşkilatlanmak zorunda olan Türkmenler yerleşik 

hayata geçip medeniyetlerini kalıcı hale getirmek 

durumunda idiler.

Asya’dan Anadolu’ya gelen çok sayıda esnaf ve 

sanatkâra kolayca iş bulmak, yerli Bizans sanatkârı ile 

rekabet edebilmek, tutunabilmek için yaptıkları malların 

kalitesini korumak, üretimi ihtiyaca göre ayarlamak, 

sanatkârlarda sanat ahlâkını yerleştirmek; Türk halkını 

ekonomik yönden bağımsız hâle getirmek; ihtiyaç sahibi 

olanlara her alanda yardım etmek; ülkeye yapılacak 

yabancı saldırılarda devletin silahlı kuvvetleri yanında 

savaşma, sanatta, dilde, edebiyatta, müzikte, gelenek ve 

göreneklerde milli heyecanı filizlendirip ayakta tutmak 

gerekiyordu.
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3. Dini Etkenler/Fütüvvetnâmeler: Türkler 

islâm dinini kabul ettikten sonra medeniyetlerinin 

özünü bu inanca göre şekillendirdiler. Daha önce 

Arabistan ve İran’da görülen fütüvvet teşkilatları ile de 

tanıştılar. Fütüvvetnameler, esas itibariyle dini-tasavvufi 

eserler olduğu için ahilik teşkilatının esasını bu kurallar 

oluşturmuştur. Ahiliğin özünde “hiç ölmeyecekmiş 

gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için 

çalış” Hadis-i Şerifi esas alınmıştır. Ahiliğin esaslarında 

Kur’an-ı Kerim’de sıkça söz edilen isar (kendileri 

ihtiyaç duysalar bile başkalarını tercih etmek), uhuvvet 

(kardeşlik), infak (Allah yolunda harcama) kavramlarının 

etkisi vardır.

 4. Ahi Evran ve Türkler’in Kültürel 

Değerleri: Her milletin özünde bazı kültürel özellikler 

vardır. Türklerin de yaratılışlarında var olan alplik, 

yardımlaşma, dayanışma, cesaret, mertlik, teşkilatçılık 

ve misafirperverlik gibi kültürel özellikleri ahiliğin 

bir medeniyet hareketi olarak Türkler arasında 

yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Bu kültür özelliklerine 

sahip olan Ahi Evran Veli, ahiliği Selçuklu coğrafyasında 

hızla teşkilatlandırmıştır.

Ahilerin Fütüvet-nâmelerde belirtilen ortak 

özellikleri: Fütüvet-namelerde ahiliğin 740 kuralından 

bahsedilmektedir. Ancak bunlardan 124 tanesinin 

özellikle uygulanması gerektiği belirtilmektedir. Bunlar 

sofra adabından su içmeye, konuşmaya, giyinmeye, 

yürümeye, alış veriş yapmaya, misafirliğe, oturmaya, 

büyükleri ziyaret etmeye, hasta ziyaretine, mezarlık 

ziyaretine, hamamda yıkanmaya, yatmaya, uyumaya… 

ait kurallardır. Ahi eline, beline, diline sahip olacaktır. 

Kapısını, gönlünü, sofrasını açık tutacaktır. Fütüvvet iyi 

huylardır. Nefisle mücadele, Allah’ın emirlerini tutma, 

adeta kendisini halka vakfedip herkese iyilikte bulunma, 

bilhassa cömert olma, konuk sevme ve herkesin 

yardımına koşmadır.

Fütüvvet peygamberlerden kalmadır. Onun 

için peygamberin sünnetleri fütüvvetin de esasını 

oluşturmuştur.  Fütüvvetin şartları: vefa, doğruluk, 

emniyet, cömertlik, tevazu, insanlara nasihat, onları 

doğru yola sevk etmek, tövbe ve güçlü iken affetmektir.

 Şarap içen, zinada bulunan, yalan söyleyen, 

koğuculuk eden, hile yapan, gıybette ve bühtanda 

bulunanlar, hainler ahilik teşkilatına alınmazlar ve 

fütüvvetten düşerler.
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SOSYAL GÜVENLİK 
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“KİMSESİZLERİN 
KİMSESİ” OLMUŞLARDIR.
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BİR SİSTEM OLARAK AHİLİK

Ahilik özüne “Eşref –i Mahlûkat” olan insanı 

yerleştirerek, “Hakka hizmet, halka hizmet” anlayışıyla 

hem dünyevi, hem de uhrevi bir sistem oluşturmuştur. 

Ahiler, “dünyayı bir imtihan yeri” olarak kabul etmişler, bu 

sebeple hayatın bütün alanları ile ilgili ihtiyaca göre yeni 

sistemler oluşturmuşlardır.

• Ahilik ve Eğitim: Ahiler kendilerine has bir eğitim 

sistemi oluşturmuşlardır. Akşamları tekke ve zaviyelerde 

fütüvvet esaslarını teorik olarak öğretmişlerdir. “Kim 

ki iyi insan iyi müslümandır; kim ki iyi müslüman iyi 

insandır” düsturu gereğince insan yetiştiriyorlardı. Ayrıca 

gündüzleri iş başında yamak, çırak, kalfa, usta sistemi 

içerisinde uygulamalı olarak eğitim veriyorlardı. Bu 

eğitim anlayışının özünde islami kuralları hayat tarzı 

haline getiriyorlardı. Tekke ve zaviyelerde okuma yazma, 

görgü kuralları, okçuluk, binicilik, kılıç eğitimi, tarım 

işleri… gibi alanlarda eğitim de verilmekteydi.

Ahiler, sadece erkekleri değil, kadınları da 

eğitmişlerdir. Ahi Evran Veli’nin hanımı Fatma Bacı’nın 

kurduğu “Bacıyan-ı Rum” (Anadolu Kadınlar Teşkilatı) 

ile kadınları da eğitmişler, onları aşına, işine, eşine bağlı 

yetiştirmişlerdir. Onları meslek sahibi yaparak üretici 

konuma getirmişlerdir. Denilebilir ki Bacıyan-ı Rum 

dünyada ilk kadın sivil toplum örgütlenmesidir.

• Ahilik ve İktisadi Sistem: Ahilik Selçuklu ve 

Osmanlı iktisadi sisteminin özünü oluşturmuştur. 

Bu iktisadi anlayışın temelinde çalışmak, üretmek, 

kalite, emeğe saygı, dayanışma, helâl kazanç, helâl 

lokma, yardımlaşma, israftan kaçınma… gibi islâmi 

kurallar vardır. Ahiler bu alanda da inançlarını hayata 

geçirmişlerdir. Ahiler ihtiyaçlarından fazlasını ihtiyacı 

olana dağıtmışlardır. Onlar kârda değil, hayırda 

yarışmışlardır.



2021 Eylül  Parlamenter /  11

Ahilik sistemi, insanları ötekileştirmeden 
bir dayanışma ve kardeşlik modeli ortaya 
koymuştur.
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• Ahilik ve Sosyal Güvenlik: Ahiler toplumda 

denge unsuru olmuşlardır. Kurdukları vakıflarla hayatı 

ilgilendiren bütün alanlarda faaliyette bulunmuşlardır. 

Fakirleri, garipleri, kimsesizleri, savaşa gidenlerin 

ailelerini, işinde zarar edenleri, misafirleri, yolcuları 

korumuşlar, onlara yardım etmişlerdir. Kısacası ahiler 

kimsesizlerin kimsesi olmuşlardır.

• Ahiliğin Etkileri

Ahilik Teşkilatı, medeniyetimizi şu alanlarda 

etkilemiştir:

• Ehliyet ve liyakat esas alınarak Milletimizin 

teşkilatçılık kabiliyeti uygulama alanına konulmuştur. 

Kendi içerisinde ehil olanların seçildiği bir sistem, yeni 

bir yönetim modeli uygulanmıştır.

• Ahilik sistemi, insanları ötekileştirmeden bir 

dayanışma ve kardeşlik modeli ortaya koymuştur.

• Ahilik Anadolu’ya gelen göçebe Türkmenleri 

işbaşında eğiterek insanların kaliteli ve üretici olmasını 

sağlamıştır.

• Ahiler kendilerine has bir eğitim modeli 

geliştirmişler; Ahi zaviyelerinde dini – tasavvufi 

eğitim vererek onların iyi bir Müslüman olmalarını 

sağlamışlardır. Ayrıca işbaşında eğitimle kaliteli üretimi 

sağlarken, gerektiğinde askeri eğitim de vermişlerdir.

• Ahiler, dünyada ilk defa kadın teşkilatı (Bâcıyan-ı 

Rum) kurarak, kadınları ahlâki ve mesleki alanda 

eğitmişlerdir.

• Ahiler, Anadolu’nun Türk ve Müslüman yurdu 

olmasında çok etkili olmuşlardır. Göçebe Türkmenlerin 

yerleşik hayata geçmelerinde, şehir hayatına 

intibaklarında öncü olmuşlardır.

• Ahiler, oluşturduğu ekonomik sistem ile helal 

kazancı, alın terini, dayanışmayı, kul hakkını, ahlâkı, 

kanaatkârlığı, çalışmayı – üretmeyi ve böylelikle Allah’ın 

rızasını kazanarak ahiret yurdunu kazanmayı esas 

almışlardır.

• Ahilik adabı yüzyıllar boyunca Anadolu Türk 

halkının milli karakterini belirlemiştir. Bugün 

Anadolu’daki misafirperverlik, komşuluk ilişkileri, birçok 

görgü kuralı, doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma.. vb. 

Ahiliğin günümüzdeki yansımalarıdır.

• Ahiler oluşturdukları sosyal güvenlik sistemi ile âdeta 

“kimsesizlerin kimsesi” olmuşlardır.

• Ahiler Anadolu’nun vatanlaşmasında, 

İslâmlaşmasında ve Türkleşmesinde kurdukları vakıflarla, 

yapmış oldukları şifahane, hamam, çeşme, han, medrese 

ve hayır kurumları ile etkili olmuşlardır.

•  Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde 

Kırşehir’den uç bölgesine giden Şeyh Edebali bir ahi 

şeyhi idi. Osmanlı’nın manevi mimarı olan Şeyh Edebali 

ve diğer ahiler sayesinde ahilik Osmanlı’nın kuruluşunda 

ve bir ‘cihan devleti’ olmasında temel dinamik olmuştur.

• Ahiler, Anadolu’da birliğin, beraberliğin, kardeşliğin 

mayasını oluşturmuştur.

  Bu esaslar bağlamında yeniden medeniyet 

tasavvurumuzun oluşmasında ahiliğin önemli 

katkılar, sunacağını düşünüyoruz. Bu manada Ahiliğin 

eğitim, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, dini ve 

ahlaki alanlarda 21. yüzyılda medeniyetimizin ana 

unsurlarından olacağı şüphesizdir.

(Kırşehir Valiliği’nin internet sitesinden 

yararlanılarak hazırlanmıştır.)
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 BM-UNESCO 2020 yılı için ülkemizin önerisi ile 
Büyük Türk Bilgini Farabi’nin doğumunun 1150. Yıl 
dönümü; 2021 yılı için de Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 
750., Yunus Emre’nin vefatının700., Ahi Evran’ın 
doğumunun 850. Yıl dönümü Anma ve Kutlama Yılı 
olarak kabul etti.

Ülkemiz adına bu kararların alınmasında emeği 
geçenleri kutluyorum. 20.02.2021 tarihli C.B. genelgesi 
ile Cumhurbaşkanı R. Tayyip ERDOĞAN himayelerinde 
çeşitli etkinliklerin kutlanma kararı ise ayrı bir 
önem arz etmektedir. Dünya Siyaset Bilimine, Devlet 
yönetimine temel olarak adalet ve ahlâk kavramlarının 
öğreticisi olan gök bilimci, müzisyen ve en önemlisi 
Türk-İslam Filozofu büyük bilim adamı Farabi (850-950) 
etkinlikleri, pandemi etkisiyle yeterince kutlanamadı. 
Bu yıl ise; Hacı Bektaş-ı Veli Hz. (1209-1271) - Yunus 
Emre (1238-1328) – Ahi Evran (1171-1261) etkinliklerinin 
uluslararası boyut kazanmasına rağmen etkinliklerin 
yüzyılları aşarak günümüze yansıyan temel felsefelerin, 
öngörülerin bugünkü anlayış açısından incelenip 
geliştirilmesi yönünde ilmi araştırmalar, seminerler, 
konferanslar, açık oturumlar, makale, film, tiyatro v.b. 
TV programlarına yeterince yansımadığı görülmektedir.

Ben burada izninizle altmış yılını Türk sanayi ve 

ticaret hayatına vermiş bir kişi olarak Ahi-Evran 
Veli üzerinde durmak istiyorum. Ahilik Teşkilatı’nın 
Anadolu’daki kurucularından ve debbâğ esnafının 
piri olan Ahi Evran’ın asıl adı Şeyh Nasîrüddin 
Mahmûd Ahî Evran b. Abbas olup Ahî Evran (Evren) 
adıyla tanınır. Ahilik: İslami açıdan füttüvvet anlayışı 
ile kardeşlik, yiğitlik, eli açık, cömert, adil, merhametli 
anlamı taşıyan Ahi kelimesinden türeyen esnaf ve 
zanaatçı meslek gruplarının yer aldığı zaviyeler, 
loncalar 18. yüzyılda Gedikler olarak gelişmiş 
modern iş dünyamızda yer alan bugünkü meslek 
odalarının, borsaların, mesleki dernek, kulüp ve 
vakıf kuruluşlarının temelinin teşkil eder. Ahî Evran, 
bir müddet denizli, Konya ve Kayseri’de ikamet 
ettikten sonra Ahîlik Teşkilatı’nı kurmuştur; Kırşehir’e 
yerleşerek ve ölümüne kadar burada kalmıştır. 
Doksan yıl yaşadığı rivayet edilen Ahî Evran, Hacı 
Bektâş-ı Veli ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ile çağdaş 
olup, bazı rivayetlere göre ise kültürümüzde önemli 
yeri olan Nasreddin Hoca’dır.

Ahi Evran, Ahilik Teşkilatı ile İslami ve insani 
açıdan ahlak ve adalet ilkelerine dayanan bir ticaret 
anlayışı ile aynı zamanda sosyal, ekonomik ve siyasi 
hayata yön vermiştir.  Ahilikte piyasa düzeni ve 

Unesco 2021 Ahi Evran 
Anma ve Kutlama Yılı

ALİ COŞKUN
58. ve 59. Hükümetler

 Sanayi ve Ticaret Bakanı



2021 Eylül  Parlamenter /  13

P O R T R E

mesleki ehliyet disiplini önemli olup, bir kişi ciddi 
eğitim alarak çıraklıktan ve kalfalıktan yetişip açık 
bulunan bir ustalık makamına geçmedikçe ve gedik 
imtiyazı belgesi sahibi olmadıkça, dükkân açarak 
sanat ve ticaret yapamazdı.

Ahilik Teşkilatı Anadolu Selçuklu Devleti’nin, 
bir taraftan Bizans orduları diğer taraftan Moğol 
saldırıları ile sarsıldığı ve iç çekişmelerin oluştuğu bir 
dönemde Osmanlı Cihan Devleti’nin kuruluşunda 
askeri, siyasi, idari konularda olduğu kadar özellikle 
sosyal ve ekonomik gelişmesinde kurumsallaşarak 
önemli rol oynamıştır. Dünyada ilk kadın teşkilatı, 
Ahi Evran eşi Fatma Bacı tarafından “Anadolu Kadın 
Birlikleri Baciyan-ı Rum” o dönemde kurulmuş 
iplikçilik, halı, kilim dokuma, güzel sanatlar açısından 
ekonomi ve sosyal hayata okul olmuş, zamanla 
Türkmen beyliklerinde Milis Örgütü olarak hizmet 
vermişlerdir.

Bir başka örnek ise tüketici haklarının korunması, 
kalite ve verimlilik açısından önem taşıyan 
standartlar konusunda Sultan II. Beyazıt Han (1447-
1512) tarafından çıkarılan Kanunname-i İhtisabi 
Bursa belgesi TSE Türk Standartları Enstitüsü’nün 
başlangıcı sayılmış ve aynı zamanda Dünyada 

standart anlayışına ışık tutan ilk belge olmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflamasından 

Ahilik de etkilenmiş ve 700 yıl boyunca ekonomik, 
sosyal ve kültürel yaşamımızda belirleyici rol 
oynamış olan Ahilik sistemindeki loncalar 1912 
yılında ortadan kaldırılmıştır. Bu konuda 1983 yılında 
kurulan TESVAK Türkiye Esnaf Sanatkârlar Ahilik 
Vakfı önemli girişimlerde bulunmuşsa da devlet 
desteği olmadan maddi yetersizlik ve genel ilgisizlikle 
başkan ve üyelerinin şahsi gayretleri sonucu 
mücadele ile geçen yıllar olmuştur.

Ahi Evran’ı anmak ve anlamak, Ahilik kültürünü 
yaşatmak zamanla sadece yerel kuruluşlar üzerinde 
kalmış, kuruluş yıldönümlerinde, “Ahilik Kültürü 
ve Esnaf Bayramı” adı altında panayır havasında 
mahalle düğünleri ve ilkokul müsameresi şeklinde 
kutlanır hale gelmiştir. TOBB Türkiye Odalar 
Borsalar Birliği başkanlığım döneminde 1987 
yılında Kırşehir’de ilk defa çok ciddi boyutta Ahi 
Evran’ı anma törenlerine katıldık. Valiliği, Belediye 
Başkanlığı’nı, esnaf ve sanatkâr kuruluşlarını, 
yerel esnafı tek tek ziyaret edip Ahiliğin daha ciddi 
boyutlarda kutlanmasının gerektiğini anlatarak her 
türlü desteğe hazır olduğumuzu ilgililere bildirdik 
ve istenen desteği verdik. Nitekim oluşan kutlama 
kurulu adına Başkan teşekkür mektubu ve özel 
hediye ile memnuniyetlerini belirtmişler devam 
eden yıllarda ise 1988 yılında Kültür Bakanlığı’nca 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılan Ahilik 
Haftası kutlamaları yönetmeliği çerçevesinde 
valilikler öncülüğünde teşkilatlanmışlardır. Kırşehir 
başta olmak üzere ilgili illerimizde, mülki amirlerle 
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P O R T R E

AHİ EVRAN, AHİLİK 
TEŞKİLATI İLE İSLAMI VE 
İNSANİ AÇIDAN AHLAK 
VE ADALET İLKELERİNE 
DAYANAN BİR TİCARET 

ANLAYIŞI İLE AYNI 
ZAMANDA SOSYAL, 

EKONOMİK VE SİYASİ 
HAYATA YÖN VERMİŞTİR.

yerel yönetimlerin de katkısıyla, Ahilik kutlamaları 
yapılmakta, aynı zamanda esnaf arasında “Esnaf 
Bayramı” olarak da kutlanmakta, Ahilikle ilgili 
panel ve konferanslar düzenlenmekte, şenlikler 
yapılmaktadır. Ne var ki UNESCO kuruluşunca 
2021 yılının uluslararası Ahi-Evran yılı ilan edilmesi 
sonucu Kayseri Erciyes Üniversitesi, Ahi-Evran 
Üniversitesi, Denizli, Konya, Kayseri, Bilecik 
Valiliklerinin öncülüğünde ilgili belediye ve yerel 
esnaf kuruluşlarının sönük geçen kutlamalarıyla 
çelenk koyma, mehterle yürüyüş, fotoğraf 
yarışması, konferans, plaket verme, müzik 
dinletisi...! dışında uluslararası nitelikte Ahi Evran’ı 
anmak ve anlatmak yönünde beklenen seviye 
gerçekleşememiştir.

13-19 Eylül 2021 tarihinde Kırşehir Valiliği 
öncülüğünde Belediye ve Esnaf kuruluşlarının 
katılımı ile 34. Ahilik Haftası kutlamaları yapılacağı 
memnuniyetle duyurulmuştur. Umulur ki geçmiş 
yıllara göre daha anlamlı ve kapsamlı olarak 
kutlanır.

Günümüzde Tüketici Hakları, Toplu Kalite 
Yöntemi, Standartlar, Kalite, Ticari Ahlâk, adalet 
anlayışı vb. kavramlarla ifade edilen Ahilik 
İlkeleri ve birçok ticari unsur İslami inançtan 

kaynaklanarak Ahi Teşkilatlarında şekillenip 
yerleşmişti. Ne yazık ki günümüzde birçok ahlâki 
kavram zamanla yozlaştı, şekil değiştirdi. Aslolan 
tarihin derinliklerinden günümüze gelen ve bizi 
millet yapan öz değerlerimize, kültürümüze önem 
verip, geçmişimize sahip çıkarak, geleceğimize yön 
vermektir.

Gönül isterdi ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ve mensubu olmakla gurur duyduğum TOBB, 
TESK, öncülüğünde TESVAK ve diğer meslek 
kuruluşlarının da katılımı ile Ahi Evran yılı 
etkinliklerinin uluslararası seviyede daha kapsamlı 
kutlanabilsin.
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Mustafa Kemal Paşa tarafından çok büyük ve 

kanlı savaş anlamına gelen “Melhame-i Kübra” olarak 

adlandırılan Sakarya Meydan Muharebesi, Millî 

Mücadele tarihimizin önemli bir dönüm noktasıdır. 

Büyük bir zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan 

Muharebesi, Türk milletinin yeniden doğuşunun 

adıdır. Bu yeniden doğuş; Millî Mücadele tarihimizde 

sadece askeri bir zafer değil, Mustafa Kemal Paşa’nın 

Türk milleti ile bütünleştiği ve bağımsız Türkiye’nin 

yolunu açtığı siyasi bir zaferdir.

Türk ordusunun Eskişehir-Kütahya 

Muharebelerindeki yenilgisi sonrasında Kütahya, 

Eskişehir ve Afyon bölgesi kaybedilmiş ve cephedeki 

durum kritik bir hal almıştı. Türk ordusunun 

yenilgisi karşısında Mustafa Kemal Paşa, 18 

Temmuz 1921’de Karacahisar’da İsmet Paşa’ya 

“Ordu Sakarya’nın doğusuna çekilmelidir. Bunun 

kamuoyunda yaratacağı sıkıntıyı kazanılacak başarı 

ile giderebiliriz. Biz askerliğin gereğini yapalım. Diğer 

sakıncalara dayanırız.” demiş ve asker üzerindeki 

moral bozukluğunun derhal giderilmesi gerektiğini 

de belirtmişti. Mustafa Kemal Paşa’nın bu direktifi, 

Fahri Belen’e göre Sakarya Meydan Muharebesinin 

anahtarıydı. Eskişehir-Kütahya Muharebelerindeki 

yenilgi sonrasında Türk ordusunun dağılmasını ve 

daha fazla kayıp vermesini önlemek için Mustafa 

Kemal Paşa, 25 Temmuz akşamına kadar Sakarya 

Nehrinin doğusuna çekilme emrini verdi. Mustafa 

Kemal Paşa, Nutuk’ta bu çekilişin nedenini “İkinci 

İnönü Muharebesinden sonra genel seferberlik 

yapmış olan Yunan ordusu, insan, tüfek, makineli 

tüfek ve top sayısı bakımından ordumuzdan 

önemli derecede üstündü. Temmuzda, Yunan 

ordusu taarruza geçtiği zaman milli hükümetin 

durumu ve Millî Mücadelenin gelişmesi, bizim genel 

 

Milli Mücadele’nin Dönüm 
Noktası: Sakarya Meydan 

Muharebesi

PROF. DR. DİLŞEN İNCE ERDOĞAN
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

D İ P L O M A S İ



2021 Eylül  Parlamenter /  17

‘’YUNAN BİRLİKLERİ 
ANADOLU İÇLERİNDE 
KENDİ MEZARLARINA 

YAKLAŞTILAR’’

seferberlik ilan ederek, milletin 

kaynak ve imkanlarını başka 

bir şey düşünmeden düşman 

karşısında toplamaya elverişli ve 

yeterli görülmüyordu” cümleleriyle 

anlatmış, amaçlarının bir an önce 

seferberlik ilan etmek, orduyu 

yeniden güçlendirmek için zaman 

kazanmak ve Yunan taarruzunu 

durdurmak olduğunu ifade etmişti.

Doğal olarak Eskişehir gibi önemli bir bölgeyi 

terk etmek hem kamuoyunda hem de askerler 

arasında manevi bir sarsıntıya neden oldu. Bu geri 

çekiliş sonrasında Genelkurmay Başkanı Fevzi 

Paşa, 23 Temmuz 1921 tarihinde Meclisin gizli 

oturumunda askerin durumu ve Yunan saldırısı 

hakkında bilgi verdi ve Türk ordusunun “muzaffer 

olamasa da muvaffak olduğunu” söyledi. Aynı gün 

Mecliste 3 gizli, 4’te açık oturum yapıldı ve vekiller bu 

oturumlarda yenilginin sorumlusu/sorumluları aradı. 

30 Temmuz 1921’de Ankara’ya dönen ve Mecliste 

uzun bir konuşma yaparak cephedeki durum ile ilgili 

vekilleri bilgilendiren Fevzi Paşa, “Yunan birliklerinin 

Anadolu içlerinde kendi mezarlarına yaklaştıklarını” 

söyleyerek, vekillerden gelen 

bütün soruları cevapladı. Ayrıca 

yenilginin sorumlusu aranıyorsa 

her türlü sorumluluğu ve 

verilecek her türlü cezayı kabul 

edeceğini de söyledi. Meclis 

gündemine gelen konularından

bir diğeri de Ankara’nın 

savunması için yapılacaklar ve 

Meclisin Kayseri’ye taşımasıydı. Savunma hattına 

yakın olan Ankara’nın, Yunanlıların hedefinde olması 

nedeni ile Yunan işgaline uğrayacağı düşüncesi 

vekilleri telaşlandırmaktaydı. Bu nedenle buldukları 

vasıtalarla ailelerinin güvenliği sağlamak için onları 

Kayseri ve Sivas’a taşıdılar. Meclis’te tartışmalar 

devam ederken hızlı ve kararlı bir şekilde hem 

cephe hem de cephe gerisinde ordunun yeniden 

teşkilatlanması ve savaş hazırlıklarının yapılması için 

kararlar alınmalıydı. Meclisteki vekillerin bir kısmı 

Mustafa Kemal Paşa’dan ordunun başına geçerek 

Başkomutan olmasını önerdiler. Bu öneri üzerine 

Mustafa Kemal Paşa, Meclisin yetkilerini istedi ve 

Meclis, 5 Ağustos 1921’de kabul edilen Başkomutanlık 

Kanunu ile istenilen yetkiyi “Ordunun maddi ve

D İ P L O M A S İ
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“SAVAŞ DEMEK, İKİ 
MİLLETİN BÜTÜN 
VARLIKLARIYLA 
BİRBİRLERİYLE 

VURUŞMASI DEMEKTİR.''

manevi gücünü arttırmak ve yönetimini 

güçlendirmek” amacıyla Mustafa Kemal Paşa’ya 

devretti. Kanunun kabul edilmesinden sonra Mustafa 

Kemal Paşa, yaptığı konuşmada vekillere teşekkür 

ederek, “Efendiler, milletimizi esir etmek isteyen 

düşmanları mutlaka yeneceğimize olan güven ve 

inancım bir dakika olsun sarsılmamıştır. Şu dakika, 

bu kesin inancımı yüksek heyetinize karşı, bütün 

millete karşı, bütün dünyaya karşı ilan ederim.” dedi. 

Anadolu’nun durumu perişandı, verimli topraklar 

gelişmiş bölgeler Yunanlıların, Çukurova Fransızların 

işgali altındaydı. İstanbul ve civarındaki sayıca az da 

olsa sanayi bölgesi İngilizlerin kontrolündeydi. Orta 

Anadolu’nun kuru topraklarında yaşamaya çalışanlar 

ise Türklerdi. Türk milleti yıllarca cepheden cepheye 

sürüklenmiş yorgun ve bitkindi. Bu zor koşullar 

altında Mustafa Kemal Paşa, Başkumandanlık 

Kanununun kendine tanıdığı yetki ile Genelkurmay 

Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığının 

tüm kadrolarını birleştirerek Başkomutanlık 

Karargâhı kurdu ve bu kurumların uyumlu halde 

çalışmasını sağladı. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri 

sonrasında büyük kayıplar veren Türk ordusunun, 

asker, erzak ve cephane ihtiyaçlarının karşılanması 

için gerekli tedbirler alınmaya ve hazırlıklar 

yapılmaya başlandı. Mustafa Kemal Paşa konu ile 

ilgili, “Savaş demek, yalnız iki ordunun değil, iki 

milletin bütün varlıklarıyla, bütün maddi ve manevi 

güçleriyle, karşı karşıya gelmesi ve birbirleriyle 

vuruşması demektir. Bundan ötürü Türk milleti, 

cephede bulunan ordu kadar fiilen bilgilendirmelidir.” 

diyerek milletin desteğinin önemini vurguladı. Bu 

büyük savunma savaşı öncesi, Mustafa Kemal Paşa, 

orduyu teçhiz etmek için bedeli sonra ödenmek 
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Hiçbir komutan askerin karnı doymadığı 
sürece hiçbir şekilde kendilerine özel sofra 
kurulmasına müsaade etmedi.

kaydı ile 7-8 Ağustos 1921’de halkı maddi ve manevi 

bütün kaynakları ile Millî Mücadeleye katılmaya 

çağıran Tekâlif-i Millîye emirlerini yayınladı. 

Hakimiyet-Milliye Gazetesi’nin birinci sayfasında 

“Hamiyetli Halkımıza” başlığı ile yayınlanan bildiri 

de halkın elinde bulunan malzemelerin listesini 

yapması ve bir beyanname ile Tekâlif-i Milliye 

Komisyonuna bildirilmesi istendi. Tekalif-i Milliye 

emirleri ile parası sonra ödenmek üzere giyim 

kuşama ait bütün maddeler, yiyecek maddelerinin 

%40’ı, ulaştırma araçlarının ve yüksek koşum 

hayvanlarının %20’si istendi. Bütün bu hazırlıkların 

amacı cephe ve cephe gerisinde hizmet eden askerin 

ihtiyaçlarını karşılayarak savaşa hazırlamaktı. Askere 

sıcak yemek maalesef verilemiyordu ama savaş 

esnasında en azından ekmek ihtiyacı karşılanmalıydı. 

Sakarya Meydan Muharebeleri esnasında cephedeki 

hiçbir komutan askerin karnı doymadığı sürece 

hiçbir şekilde kendilerine özel sofra kurulmasına ve 

yemek hazırlanmasına -ki o yemekte birkaç tavuk 

parçası ve kara ekmekti- müsaade etmedi. Yiyecek 

ihtiyacının karşılanması için Kırşehir, Kırıkkale 

ve Keskin’de gerekli hazırlıklar yapıldı. Haymana 

ve Polatlı’da askerin beş günlük yiyecek ihtiyacı 

depolarda stoklandı. Ordunun ekmek ihtiyacı kadar, 

su ihtiyacı da karşılanmalıydı. Sakarya’nın doğusuna 

çekiliş esnasında Türk askeri su bulamamış 

Porsuk Nehrinin suyunu kullanmış ve sonrasında 

da birçok asker hastalanmıştı. Savaş esnasında 

yaşanacak olan su sorunu, 38 eşekten oluşan bir su 

müfrezesinin oluşturulması ve cepheye gönderilmesi 

ile çözüldü. Bu ölüm kalım mücadelesinde halkın 

desteğinin sağlanması çok önemliydi ve bu 

desteğin sağlanmasındaki en etkili araçta basındı. 

Anadolu’nun dört bir yanında çıkan gazetelerde 

Türk milleti, askerin ve ordunun ihtiyaçlarını 

karşılamaya ve Tekalif-i Milliye emirlerine uymaya 

davet ediliyordu. Örneğin Konya’da çıkan Babalık 

Gazetesi’nin 13 Ağustos 1921 sayılı nüshasında yazı 

işleri müdürü Samizade Süreyya’nın Kurban Bayramı 

ile ilgili yazsında; kapılarımızı çalan misafirlerimize 

uzattığımız bir iki şekerin karın doyurmadığı buna 

verilecek paranın tamamını ya da en azından yarısını 

Hilal-i Ahmer’e verilmesi öğütlenerek “Hilal-i Ahmer 

bu parayla bizim gazilerimize, vatan için canını feda 

eden aslanlarımıza, şehitlerimizin ailelerine yardım 

edecektir. Bir avuç şeker, iki yaralıya sargı eder.” 

diyerek halkı yardıma çağırıyordu.

Son on yıldır devam eden savaşlar içinde en 

kanlısı olacağından hiç kimsenin kuşkusu olmayan 

bu muharebede, sınırlı olan insan kaynağının 

da sürekliliğini sağlamak ve Kütahya- Eskişehir 

Muharebeleri sonrasında yaralı askerleri tedavi 

edip tekrar cepheye sevk edebilmek için de 

gerekli önlemler alındı. İlk olarak cephede ve 

cephe gerisindeki sağlık örgütlerinin imkanlar 

ölçüsünde eksiklikleri tamamlandı. Cephenin 

Sakarya boylarında yüz kilometrelik bir hatta 

olduğu düşünüldüğünde, buradaki askerin ancak bir 

bölümünün Polatlı-Ankara demiryolunu kullanılarak 
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cephe gerisine tedavi için taşınması mümkündü. Bu 

güçlüğü aşmak, askerlerin büyük kısmının tedavisini 

kısa sürede tamamlamak için cephe gerisinde 

Haymana ve Polatlı’da seyyar hastaneler kuruldu. 

Ayrıca Ankara’daki hastaneler boşaltılarak cepheden 

gelecek yaralılara yer açıldı. Cepheye sevk edilecek 

hayvan kuvvetinin de arttırılması gerekliydi. İlk 

olarak hayvanlar arasında görülen ruam ve uyuz 

hastalıkları ile mücadele edilerek yayılması önlendi. 

Polatlı’da nal ve mıh yapım evleri açıldı. Bütün bunlar 

maalesef yeterli eğitim almamış sağlık personeli ve 

kısıtlı imkanlarla gerçekleştirildi. Fakat inanç, iman 

ve gayret tamdı. Bu gücün önünde kimse duramazdı. 

Askerin giyecek, iaşe ve sağlıkla ilgili sorunlarını 

çözüme kavuşturmaya çalışmanın yanında en kısa 

sürede silah ve mühimmat ihtiyacının karşılanması, 

tüfek ve mermi cinslerinin birbirine uyumlu hale 

getirilmesi gerekmekteydi. Türk ordusu durmaksızın 

hazırlıklarına devam etti. Başkomutan Mustafa 

Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa’yı da 

yanına alarak 12 Ağustos 1921’de Polatlı’daki Cephe 

Karargahına gitti. Kendisini Batı Cephesi Komutanı 

İsmet Paşa, Batı Cephesi Kurmay Başkanı Albay Asım 

(Gündüz) ve diğer subaylar karşıladı. Mustafa Kemal, 

savunma hattı ile gerekli incelemeleri yaptıktan 

ve komutanların görüşlerini değerlendirdikten 

sonra dalgın bir şekilde atana binerken atın 

ürkmesi ve ileriye doğru atılması ile yüzüstü 

yere düştü. Başkomutan göğsünü büyük bir taşa 

çarpmıştı ve büyük bir acı içinde olmasına rağmen 

çevresindekilerin endişeli yüzüne gülümseyerek 

bakarak ayağa kalktı ve “İşte düşmanın kafasını 

burada kıracağım” dedi. Türk milleti birlik ve 

beraberlik içinde ordunun bir an önce toparlanması 

için gerekli hazırlıkları yaparken, Yunan tarafında 

Kütahya- Eskişehir Muharebeleri sonrasındaki 

zaferin sarhoşluğu vardı. Kütahya’da Yunan Kralı 

Konstantin, Başbakan Gonaris, Savunma Bakanı 

Teotokis, Genelkurmay Başkanı Dusmanis, askeri 

müşavir Stratikos’un katıldığı toplantıda ordunun 

durumu, işgal edilen bölgelerde Yunan ordusunun 

güvenli olup/olmadığı ve bundan sonra uygulanacak 

icraat üzerine sorulan sorulara Küçük Asya Ordusu 

Komutanı Papulas cevap verdi. Yunan ordusunun 

morali yüksekti, Kütahya-Eskişehir muharebelerinde 

fazla kayba uğramamıştı, fakat ordu bir süre 

dinlenmeli ve eksikliklerini tamamlamalıydı. Bundan 

sonra atılacak adım Ankara yönünde olmalıydı.

Bu hedef Kral Konstantin’in en büyük düşüydü. 

Yunan Kralı Konstantin yüzyıllardır beklenen 

günün geldiğini, Ankara seferinin ilk adımını 

Atina Katedralinde Tanrıya şükrederek attığını, 

Anadolu’nun Ege topraklarında bulunan Yunan 

kuvvetlerinin başına geçip, Ankara’ya yürüyeceğini, 

orada bulunan Mustafa Kemal’i tepeleyerek büyük 

Yunan düşününü gerçekleştireceğini ve oradan 

İstanbul’a geçip Türklerden orayı da geri alacağını 

haykırıyordu. Fakat Yunan komutanlarından 

bazıları bu kararının doğru olmadığını ve Sakarya’da 

kalınması gerektiğinin stratejik olarak önemini 

ısrarla ifade ettiler. 14 Ağustos 1921’de Yunan 

birlikleri ileri harekata başladı ve taarruz için 9 gün 
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Türk halkına 
zalimce
davrandı. 
Demiryolları,
köprüler 
havaya
uçuruldu ve 
köyler
yakıldı.

Türk birlikleri ile karşılaşmayı bekledi. Bu esnada 

Yunan kuvvetlerinin yürüyüş istikameti, Türk keşif 

birlikleri tarafından cephe komutanlığına bildirildi. 

17 Ağustos’ta Türklerin öncü birlikleri ile Yunan 

kuvvetleri karşı karşıya geldi. Öncü Türk birliklerinin 

görevi, yavaş yavaş geri çekilerek, Yunan kuvvetlerini 

oyalamak ve zaman kazanmaktı. Türk öncü 

kuvvetlerinin bu geri çekilişinin kendi ani saldırıları 

sonucunda gerçekleştiğine inanan ve bu geri 

çekilişi büyük başarı sayan Yunan Kralı Konstantin, 

Başbakan Dimitrios Gaunaris ve Küçük Asya Ordusu 

Kumandanı General Papulas zafer sonrası yapılacak 

kutlamalar için İngiliz subaylarını Ankara’ya davet 

etti. Bu esnada Türklerin savunma hattı doğudan 

batıya doğru uzanmaktaydı.

Cephenin bu yönde oluşturulması Ankara yolunu 

Yunan birliklerine karşı açık halde getiriyordu. 

Ankara yolunun açık olması Halide Edip olmak 

üzere bazı komutanları endişelendirdi. Başkomutan 

Mustafa Kemal Paşa bu endişeler karşısında “İyi 

yolculuklar dilerim. Arkalarından vurarak onları 

Anadolu boşluğunda mahvederim.” diyerek 

endişelere son verdi. Mustafa Kemal Paşa’nın 

planı, Yunan kuvvetlerini Anadolu’nun içlerine 

çekmek ve Sakarya savunma mevzilerinde savaşı 

başlatmaktı. Türk birliklerinin hazırladığı bütün keşif 

raporları, Yunan birliklerinin 23 Ağustos’ta taarruza 

geçeceği yönündeydi. Bu nedenle birlik komutanları 

tüm savunma hazırlıklarını gözden geçirmiş 

ve askerlerine abdest almalarını, birbirleriyle 

helalleşmelerini söylemişlerdi. Çünkü bugün düşman 

saldıracaktı. Su yoktu o halde toprakla abdest 

alınacaktı. Mustafa Kemal Paşa’nın emri vardı. Savaş 

alanında komutanın emri peygamberimizin emri 

kabul edilecekti. Yunan birlikleri 23 Ağustos’ta III.

Kolordusu ile Sakarya Nehrinin doğusuna, I. 

Kolordusu ile Haymana yönüne, II. Kolordusu ile 

Mangal Dağı istikametinde taarruza geçti. Yunan 

kuvvetlerinin 9 Eylül’e kadar süren Türk savunma 

hattını yarma girişiminde Türk kuvvetleri zaman 

zaman geri çekildi. Ordunun moralinin bozulmaması 

için Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, “Savunma 

hattı yoktur, savunma saht vardır. O satıh bütün 

vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın 

kanıyla ıslamadıkça terk olunamaz” diyerek, derhal 

yeni savunma hatlarının kurulması için emir verdi. 

2 Eylül’de Ankara istikametindeki en stratejik 

yer olan Çal Dağının tamamını Yunan birlikleri 

tarafından ele geçirdi. Fakat Türk birliklerinin geri 

çekilmeyerek yıpratıcı alan savunması yapmaya 

devam etmesi ve cephe ikmal hatlarına taarruz 

etmesi, Yunan taarruz hızını kırdı. 4-5 Eylül’de Yunan 

ordusu tekrar taarruza geçti ve büyük kayıplar 

verdi. Kararlı ve inançlı Türk askerinin 10 Eylül’deki 

taarruzu sonrasında ise, Yunan ordusu dağılarak geri 

çekilmeye başladı. Türk 

birlikleri, Yunan 

kuvvetlerinin savunma 

düzenine geçmesine 

izin vermeden Çal 

Dağını geri aldı. Türk 

ve Yunan ordusu 

arasında 22 gün gece-

gündüz aralıksız süren 

muharebeler, 13 Eylül’de 

Yunan ordusunun 

Sakarya’nın batısına 

çekilmesi ile son 

buldu. Türk birlikleri, 

Yunan kuvvetlerini teçhizat ve istihkâm yetersizliği 

nedeni ile takip edemedi. Yunan kuvvetleri 

geri çekilirken Türk halkına zalimce davrandı. 

Demiryolları, köprüler havaya uçuruldu ve köyler 

yakıldı. Türklerin bu büyük zaferi sonrasında Yunan 

ordusunun saldırı gücü kırıldı ve morali bozuldu. 

Yunanistan’da büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. 
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Müttefiklerin de Yunan ordusuna karşı 

güvenleri kalmadı. Fransa Başbakanı Briand, 

Yunanlıların Türkler ile hemen bir barış anlaşması 

yapmasını, İngiliz Başbakan Llyod George’da 

Yunanlıların, Türklere karşı bir başka askeri 

yenilgiye uğramamalarını ve artık ekonomik 

yardım da yapamayacaklarını bildirdi. Lloyd 

George’un politikasını destekleyen, The Times 

Gazetesi’nin 14 Eylül 1921’deki sayısında; Sakarya 

Meydan Muharebesinin bittiğini, Mustafa Kemal’in 

ordusunun kayıp vermiş olmakla birlikte boyun 

eğmediğini, Yunan başarısızlığı sonucunda, Türk 

milliyetçi önderinin Doğu’daki saygınlığının arttığını, 

Müttefiklerin acıklı bir çıkmazla karşı karşıya 

kaldıklarını ve Yakındoğu ile ilgili yeni bir politika 

saptamaları ve bu konuda da 

Yunanlılara taşıyamayacakları 

yükü vermemeleri konusunda 

öneriler yer aldı. 28 Eylül 1921 

tarihli The Mornington Post 

Gazetesi’nde de Müttefiklere 

boyun eğeceği ve orduyu 

dağıtarak gerilla savaşı yapacağı 

düşünülen Mustafa Kemal’in 

her geçen gün saygınlığının 

artığı ve Türk milleti tarafından 

kendisine “Gazilik” unvanı 

verildiğini duyurdu. Sakarya Meydan Muharebesi 

sonunda Türklerin kazandıkları zafer, sadece 

Yunanistan’ın Anadolu’daki geleceğini değil, 

İngiltere’nin Ortadoğu’daki siyasi ve ekonomik 

çıkarlarını da tehdit etmekteydi. İngiliz görüşüne 

göre, Sakarya zaferinden sonra Yunanistan’ın artık 

Anadolu macerası sona ermişti. Yunanistan’ın hem 

maddi hem de manevi anlamda Türkler karşısında 

tekrardan toparlanması ve saldırıya geçerek Sevr 

hükümlerinde diretmesi mümkün değildi. 

Türklerin, Sakarya Meydan Muharebesindeki 

büyük başarının sırrı Mustafa Kemal Paşa’nın 

cephede diğer komutanlarla birlikte ordunun 

başında bulunması ve bunun askerin moralini 

yükseltmesi, yüksek sevk ve idare kabiliyeti, ikmal 

işlerinin zamanında yapılması, Türk askeri ve 

milletinin birlik ve beraberlik ruhu içinde bu 

savaşın Anadolu’nun kaderini değiştireceğine 

inanarak hareket etmelerinde yatmaktadır. Kendi 

kaderlerini değiştirecek büyük başarıya imza atan, 

Türk milletinin ve ordusunun morali bu zaferle 

birlikte yükseldi. Bu zafer Mustafa Kemal’e ve 

Millî Mücadeleye olan inancı ve güveni arttırdı. En 

önemlisi de 1683’te Viyana’da başlayan Türklerin geri 

çekilişi bu zaferle durdu ve Helen rüyası Anadolu 

topraklarına gömüldü. 19 Eylül 1921’de Meclis, 

Mustafa Kemal’i Gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi 

ile onurlandırdı. Bu muharebe sonrasında kazılan 

zafer kısa sürede siyasi sonuçları 

da beraberinde getirdi. İtalyanlar 

Anadolu’dan çekildi. Fransızlarla 

20 Ekim 1921’de Ankara Anlaşması 

imzalandı. 13 Ekim 1921’de 

Kafkas Devletleri (Azerbaycan, 

Ermenistan ve Gürcistan) ile 

Kars Antlaşması imzalanarak 

Türkiye’nin Doğu sınırını 

belirlendi ve Millî Mücadelenin 

Doğu Cephesi kapandı. Bu 

cephede savaşan askerler, Batı 

Cephesine sevk edildi. 22 Ekim 1921’de Türkiye ile 

İngiltere arasında esirlerin mübadelesi antlaşması 

imzalandı ve Malta’daki Türk esirler serbest bırakıldı. 

2 Ocak 1922’de Ukrayna ile Dostluk Antlaşması 

imzalanarak Türk-Sovyet dostluğu pekiştirildi. Subay 

Muharebesi adıyla da anılan bu zafer sonrasında 

Mustafa Kemal Paşa, tam bağımsızlıktan asla ödün 

verilmeyeceğini ve Türk milletinin asırlardan 

beri hür yaşamış kahraman bir kavmin evlatları 

olduğunu, istiklalsiz yaşayamayacağını söyleyerek 

Yunan ordusuna son darbenin vurulması için derhal 

hazırlıklara başladı. Türk askerinin, Türk milletiyle 

berber Anadolu’daki mücadelesi 9 Eylül 1922’de 

İzmir’in kurtuluşu ile sonlandı.

TÜRK ASKERİ VE 
MİLLETİNİN BİRLİK VE 

BERABERLİK RUHU 
İÇİNDE BU SAVAŞIN 

ANADOLU’NUN 
KADERİNİ 

DEĞİŞTİRECEĞİNE 
İNANARAK HAREKET 

ETMELERİNDE 
YATMAKTADIR.
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Kıbrıs Türkiye, Mısır ve Suriye arasında 

Kıbrıs  Rumların ve Türklerin yaşadığı bir adadır. 

Dünyanın  merkezi konumu mevkiinde bulunan 

Akdeniz’in  doğusunda, yine Akdeniz’in Sicilya ve 

Sardunya’dan  sonra en büyük üçüncü adasıdır. Ada, 

İskenderun  Körfezi’nin yapısı itibari ile gösterdiği 

gibi Anadolu’nun  bir parçasıdır ve Süveyş Kanalı’nın 

1856 yılında  açılması ile coğrafi keşiflerle Doğu-Batı 

ticaretinde  kaybettiği öneme yeniden kavuşmuştur. 

Günümüzde  Doğu Akdeniz’de yer alan doğalgaz 

çalışmaları  Kıbrıs’ın önemini bir başka açıdan bir 

kez daha ortaya  koymuştur. Bu yarışa sadece uzak 

yakın Kıbrıs’ın  etrafında bulunan ülkeler değil, çok 

uzaktaki ülkeler de katılmışlardır. Fransa başta olmak 

üzere birçok ülke Doğu Akdeniz’de etkili olabilmek 

amacıyla Kıbrıs ile bir şekilde bağlantı kurmaya 

çalışmakta, söz sahibi  olduğunu ileri sürmektedir. 

Ancak Kıbrıs Türkiye için  güvenlik ve enerji başta 

olmak üzere vazgeçilmezdir.  Zaten Kıbrıs Türkiye’ye 

yakındır. Sadece ve sadece 65  km uzaklıktadır. İlginç 

olan ise Kıbrıs’a tamamen hâkim  olmak isteyen, 

buradaki Türk varlığını Batı Trakya  Türkleri gibi yok 

sayan Yunanistan’a uzaklığı ise 750 km’dir. 

Tabii ki üzerinde durmamız gereken önemli  

hususlardan bir diğeri Doğu Akdeniz kavramının ne  

ifade ettiğidir. Bu kavramın çerçevesi bize Kıbrıs’ın  

ehemmiyetini doğru bir şekilde ortaya koymamızı  

sağlayacaktır. Doğu Akdeniz denildiğinde aklımıza  

Türkiye, Mısır, Suriye ve İsrail gelmektedir. Fakat 

bölgenin  içine kuzeybatıda Girit dâhil adalarıyla 

birlikte  Yunanistan, güneyde Mısır, güneydoğuda 

Basra  Körfezi’ne dek uzanan bölgede yer alan Suriye, 

Lübnan,  İsrail, Filistin, Ürdün, Irak, kuzeyde  ise 

Ege Denizi kıyıları, Karadeniz’i  ve Van Gölü dâhil 
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ESKİ TUNÇ 
ÇAĞI OLARAK 

ADLANDIRILAN 
MADENİN İŞLENDİĞİ 
DÖNEMDE KIBRIS’TA 

ANADOLU ETKİSİ 
GÖRÜLMEKTEDİR.

Türkiye ve hatta  Bakü-Ceyhan 

petrol boru hattının  bitiş noktası 

olması itibariyle  Azerbaycan’a 

kadar uzanan bölgeler  girmektedir. 

Hal böyle olunca Kıbrıs dört büyük 

coğrafi bölgeyi birbirine  bağlayan 

kesişme noktasında yer almaktadır. 

Aslında  bu sadece günümüze has 

bir durum da değildir. 

Tarihi MÖ.3000 yıllara kadar geri götürülebilen 

Kıbrıs, MÖ.2000 yılından beri bu politik ve ekonomik 

etkinliğin olduğu Doğu Akdeniz’de vazgeçilmez  

konumdadır. Nitekim tarihine baktığımızda Kıbrıs 

için birçok devletin mücadele ettiğini görmekteyiz. 

Kıbrıs’ın adı eski çivi yazılı metinlerde Alasia 

diye geçmektedir. Alasia kelimesi bakır ülkesi 

anlamına gelmektedir. Yine bakıra Cyprius, Cuprinus, 

Cyprum denilmesi itibari ile zaman içinde Cyprus 

halini almıştır. Biz Kıbrıs diyoruz. Kıbrıs’ın tarihi 

Neolitik Çağa kadar geri gitmektedir. Neolitik çağ 

insanların toplayıcılıktan kendi başlarına ürün elde 

ettikleri çağdır. İnsanlar denizi aşmaya başladıkları 

için Kıbrıs’a gelerek buraya yerleşmişlerdir. Eski 

Tunç Çağı olarak adlandırılan madenin işlendiği 

dönemde Kıbrıs’ta Anadolu 

etkisi görülmektedir. Yine de 

Kıbrıs’ta Mısır, Suriye, Filistin 

etkileşiminin olması ticari 

bağların var olmasından 

kaynaklanmaktadır. Zaten Mısır 

Kralı III. Thutmosis MÖ.1450’de 

Kıbrıs’ı Hyksosların elinden 

aldığında hâkimiyetini Kıbrıs’a kadar genişletmiştir. 

Kıbrıs kralı Mısır krallarına bağlılıklarını ifade 

ederken bakır hediye göndermeyi de ihmal 

etmemekteydiler. Kıbrıs III. Hattuşili (MÖ1275-1250) 

zamanında Hitit hâkimiyetindedir. Hititler adayı 

siyasi suçluların sürgün yeri olarak kullanmışlardır. 

Mısır ile Hititler arasında MÖ.1265’e kadar Kıbrıs’a 

hâkim olmak adına birçok savaş yapılmıştır. Savaşlar 

Doğu Akdeniz’de güçler dengesinin değişmesi 

ile son bulmuştur. Artık Doğu Akdeniz ticaretine 

hâkim olan Fenikeliler adada önemli rol oynamaya 

başlamışlardır. Deniz ticaretinin gelişmesi Doğu 

Akdeniz’de Kıbrıs’ın önemini bir kat daha artırmıştır. 

Pusula olmadığından gemiler kıyıları izleyerek 

ilerleyebiliyorlardı. Bu ticarette Kıbrıs’ın sahillere 

yakın olması ve Mısır, Fenike, Anadolu ve Ege 
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7. YÜZYILDA 
İSLAMİYET’İN 

ORTAYA ÇIKMASI
DÜNYAYI VE 
DOLAYISI İLE 

COĞRAFİ ŞARTLAR 
GEREĞİ DOĞU
AKDENİZ’İ DE 
DOĞRUDAN 

ETKİLEMİŞTİR.

Kıbrıs’a Hıristiyanlığın gelmesi ve adanın
Hıristiyan dünyası içerisinde yer alması
Roma İmparatorluğu dönemine tekabül
etmektedir.

Deniz’i ticaret güzergâhı hinterlandının 

Mezopotamya, İran, Hindistan ve Çin’e kadar 

uzanması Akdeniz aracılığı ile Avrupa’ya 

yapılan ticarette Kıbrıs’ı uğrak yeri haline 

getirmiştir. Kıbrıs’taki Fenike hâkimiyeti 

MÖ.722 yılında Mezopotamya’da kurulan 

bir başka ticaret devleti olan Asurluların 

güçlenmesi ile son bulmuştur. Yaklaşık 100 

yıllık Asur hâkimiyeti yerini Mısır’a ondan 

sonra da İran’da kurulan Persler’e bırakmıştır. 

Pers egemenliği ise MÖ.332’de Büyük 

İskender ile son bulmuştur. Makedonya ile 

Mısır arasında savaş başladığında savaşın bir 

sebebi her iki gücün Kıbrıs’a sahip olma isteği 

idi. Bu mücadele Roma İmparatorluğu’nun 

bütün Akdeniz’e hâkim olması ile son 

bulmuştur. Artık Kıbrıs MÖ.58’den itibaren 

Roma İmparatorluğu’nun bir parçasıdır. 

Kıbrıs’a Hıristiyanlığın gelmesi ve adanın 

Hıristiyan dünyası içerisinde yer alması 

Roma İmparatorluğu dönemine tekabül 

etmektedir. Hıristiyanlığın ilk temsilcileri 

havarilerden Paulus ve Barnabas’tır. MS.5. 

yüzyılda Hıristiyan dünyasında kiliseler 

arasındaki rekabette Kıbrıs İskenderiye ve 

Antakya kiliseleri arasında kalmıştır. Sonunda 

Kıbrıs kilisesi bir süre kendi bağımsızlığını 

elde etmiştir. Roma İmparatorluğu 395 

yılında ikiye ayrıldığında idari bakımdan 

Kıbrıs Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) 

egemenliğinde kalmıştır. Bu adanın dini 

yapısını da etkilemiştir. Batı dünyası Katolik 

mezhebini benimserken Doğu Hıristiyan 

dünyası, yani Bizans İmparatorluğu Ortodoks 

mezhebini kabul etmiştir. Yukarıda belirttiğim 

gibi Bizans yönetiminde kalan Kıbrıs da geçerli 

Hıristiyan mezhebi içerisinde yer almıştır. 

Bizans İmparatorluğu Rusların da Hıristiyan 

olmasını sağladığından Kıbrıs, Yunanistan ve 

Rusya’nın dini yapılanmasına dâhil olmuştur. 

7. yüzyılda İslamiyet’in ortaya çıkması 

dünyayı ve dolayısı ile coğrafi şartlar gereği 

Doğu Akdeniz’i de doğrudan etkilemiştir. 

Dört Halife döneminde kısa süre içinde 

Suriye ve Mısır’ı ele geçiren Müslümanlar 

Kıbrıs’a yönelmişlerdir. Fetih Hazreti Osman 

döneminde gerçekleşmiştir. Aslında Muaviye 

Kıbrıs’ı fethetmek için önce Hazreti Ömer’den 
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HAÇLI SAVAŞLARI 
BAŞLADIĞINDA 

KIBRIS’IN LOJİSTİK
AÇIDAN NE KADAR 
ÖNEMLİ OLDUĞU 

BİR KEZ DAHA
ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

izin istemişti. Ancak o dönem deniz gücü 

olmadığı için gerekli izni alamamıştı. Bundan 

sonra Müslümanlar deniz gücü oluşturmaya 

başlamışlardır. Sonunda Muaviye Hazreti 

Osman’dan gerekli izni almıştır. Burada izni 

verirken Hazreti Osman’ın cevabına dikkat 

çekmek istiyorum. İzin isteyen Muaviye’ye 

Hazreti Osman, “Eğer gemiye karınla birlikte 

binersen git, izinlisin; yoksa gitme!” diye 

cevap vermiştir. Hazreti Osman aynı zamanda 

Muaviye’ye askerlerini emirle ya da kura 

usulü ile değil gönüllülük esasına göre sefere 

katılmalarını sağlamasını emretmiştir. Bütün 

şartlarını yerine getiren Muaviye H.28/M.648-

649’da eşi birlikte sefere çıkmıştır. Sefer 

sonunda ada yöneticileri teslim olmuşlardır. 

Sefere gönüllü katılanlar arasında ashaptan 

Ubâde b. Sâmit ve eşi Ümmü Harâm da vardı. 

İslam orduları Konstantia önünde karaya 

çıktığında Ümmü Harâm bindiği hayvanın 

tökezlemesi nedeniyle düştü ve şehit oldu. Şehit 

olduğu yere defnedildi. Ümmü Harâm’ın kabri 

etrafına zamanla türbe bina inşa edildi. Bugün 

Kıbrıs Rum kesiminde Larkana’nın güneyinde 

Hala Sultan Tekkesi adıyla bilinmektedir. 

Sefer sonunda Kıbrıs valisi ile yıllık 7.200 

altın vergi vermesi, Müslüman gemilere 

saldırmaması karşılığında anlaşma yapıldı. 

Ardından Rodos Adası fethedilecektir. Her 

iki adanın fethi İslam ordularının İstanbul 

seferlerinin zeminini hazırlamıştır. Fakat 

Kıbrıs Rumları çok değil birkaç yıl sonra 

anlaşmaya uymamaya başladılar. Bunun 

üzerine Muaviye yeniden harekete geçti. H.33/

M.653-654’de yeniden sefere çıkan Muaviye 

bu defa Kıbrıs’ı savaşla ele geçirmiştir. Eski 

anlaşma şartları geçerli olmak üzere yeniden 

anlaşma yapılmıştır. Muaviye bu defa Kıbrıs’ta 

bir garnizon kurdurmuştur. Lepithos’da 12.000 

kişiden oluşan askeri birlik yerleştirerek 

burada şehir inşa edilmiştir. Ayrıca Ba’lbek 

halkının bir kısmını Kıbrıs’a iskân ettirmiştir. 

Muaviye’den sonra tahta çıkan oğlu Yezid 

döneminde İstanbul kuşatmasının başarısız 

olması üzerine Bizans İmparatoru ile yapılan 

antlaşma ile Müslümanlar Kıbrıs’tan geri 

çekilmişlerdir (680). Kıbrıs halkı vergi vermeye 

devam etmiştir. Emeviler döneminde ise Kıbrıs 

krallarının anlaşmaya uymamaları sonucu 

743 ve 747 yıllarında seferler düzenlenmiştir. 

Durum Abbasilerin iktidara geçmesi ile Bizans 

lehine değişmiştir. Çünkü Abbasiler Emeviler 

kadar Doğu Akdeniz’e önem vermemişlerdir. 

Ancak Kıbrıslıların Müslümanlar aleyhine 

hareket etmeleri üzerine Harun Reşid ordu sevk 

etmiştir. Bu seferlerde başarılı olunduysa da 

Kıbrıs Bizans İmparatorluğu’nun elinde kalmaya 

devam etmiştir. 

Haçlı savaşları başladığında Kıbrıs’ın lojistik 

açıdan ne kadar önemli olduğu bir kez daha 

ortaya çıkmıştır. Daha I. Haçlı savaşında Antakya 

kuşatması sırasında kuşatanlara Kıbrıs’tan 

yiyecek sevkiyatı yapılmıştır. Ancak Haçlıların 

Kıbrıs’ı ele geçirmek istemeleri iş birliğinin 

bozulması ile sonuçlanmıştır. Buna Kilikya’da 

bulunan Ermenilerin seferleri de eklenince 

Kıbrıs tam anlamıyla tahrip edilmiştir. 1156’da 

gerçekleşen olayda Kilikya Ermeni hâkimi 

II. Thoros ile Antakya haçlı kontu Renaud de 

Chatillon üç hafta boyunca Kıbrıs’ta emsali 

görülmemiş zulüm yapmışlardır. Bu vahşete bir 

yıl sonra gerçekleşen deprem eklenince Kıbrıs 

harabe ve savunmasız kalmıştır. Bu durumdan 

1158’de Fatimiler yararlanmak isteyerek adaya 

saldırı düzenlemişlerdir. Bu saldırıdan üç yıl 

sonra bu defa Bizans İmparatoru Manuel ile 

D İ P L O M A S İ
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Adada Türkler için yaşam 
hiç de kolay değildi. Tek 
ümitleri Türkiye’nin desteğinin 
sağlanmasıydı.

arası açılan Trablus Haçlı Kontu III. Raymond adaya 

saldırmıştır. Bu karışık ortam 1185 yılına kadar devam 

etmiştir. Bu tarihe gelindiğinde Kıbrıs valisi Isaakios 

Dukas Komnenos isyan ederek bağımsızlığını 

ilan edince Kıbrıs Bizans İmparatorluğu’nun 

egemenliğinden çıkmıştır. Isaakios Dukas 

Komnenos’un yönetimi III. Haçlı savaşına katılan 

İngiltere kralı Arslan Yürekli Richard’ın adayı ele 

geçirmesine kadar ancak altı yıl sürebilmiştir. 

Ortodoks halk Katolik yeni yönetimi kabul etmeyip 

isyan ettiklerinde İngiltere Kralı Arslan Yürekli 

Richard isyanları bastırmıştır. Richard, adayı 

Templier şövalyelerine satmıştır. Fakat şövalyeler 

Kıbrıs’ta düzeni sağlayamadılar. Geri krala satmaya 

çalıştılar. Bunun üzerine Kral Richard Kıbrıs’ı eski 

Kudüs kralı Guy de Lusignan’ın şövalyelerden satın 

almasına izin verdi. Artık Kıbrıs’ta Lusignanlar 

dönemi başlamıştı. Lusignanlar yönetiminde Kıbrıs, 

Trablus, Akka Antakya haçlı krallıkları için üs vazifesi 

görmüştür. Kıbrıs krallığı V. Haçlı savaşına kadar 

Anadolu’da Türklerle, Mısır’da Memluklar ile iyi 

ilişkiler yürüttü. Fakat önce Selahaddin Eyyûbî, sonra 

Memluklar haçlı hâkimiyetine son verdikçe Kıbrıs 

haçlıların sığınağı haline gelmiştir. Mesela Akka 

1291’de Memluklar tarafından fethedilince Kral II. 

Henry yakınlarıyla Kıbrıs’a kaçmıştır. Hem Templier 

şövalyeleri hem de Hospitalier şövalyeleri yeni haçlı 

savaşları için Kıbrıs’ı üs olarak kullandılar. Buradan 

Kral II. Henry Papa’nın gönderdiği donanma ile 

İskenderiye’ye saldırı bile düzenlemiştir. Memluklar 

ise Moğol tehdidi nedeniyle Kıbrıs ile yakından 

alakadar olamıyordu. Bundan sonraki Kıbrıs kralları 

II. Henry’nin politikasını devam ettirmişlerdir. 1361’de 

kral I. Pierre Antalya’yı ve Gorigos’a, 1365’de ise 

İskenderiye’ye saldırmıştır. Pierre İskenderiye’yi ele 

geçirdiğinde ataları gibi davranarak tam bir katliam 

yapmıştır. I. Pierre’nin öldürülmesinden sonra 

adanın ekonomik hayatı İtalyan şehir devletleri 

olan Venedik ve Ceneviz’in kontrolüne geçmiştir. 

Diğer taraftan 1370’de Memluklar ile anlaşma 

imzalanmıştı. Her zamanki Kıbrıslılar anlaşmalara 

uymadılar ve Suriye kıyılarına saldırmaktan geri 

durmadılar. 1426 yılına gelindiğinde artık Memluk 

Sultanı Baybars Kıbrıs üzerine sefere çıkmaya karar 

vermiştir. Lefkoşa başta olmak üzere Kıbrıs’ın büyük 

bir kısmını ele geçirmiştir. Kral Janus de Lusignan 

esir düşenler arasındaydı. Baybars kralı Kahire’ye 

götürmüştür. Ancak fidye karşılığı kurtulabilen Janus 

de Lusignan bundan sonra Memluk Devleti’ne vergi 

vermeye başlamıştır. 
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Adanın Venedik yönetimine geçmesi ise 1489 

yılına tekabül etmektedir. Bunun sebebi ise 1488 

yılında Osmanlı donanmasının Magosa önlerinde 

görünmesiydi. Kraliçe Caterina adayı koruyamadığı 

için tahtan feragat etmek zorunda kalmıştı. Böylece 

Venedik son haçlı krallığının son bulmasını 

sağlamıştı. Tabii Kıbrıs krallarının Memluklara 

ödediği vergiyi ödemeyi de üstlenmiş oldu. Bu vergi 

1517 yılında Yavuz Sultan Selim’in Memluk Devleti’ne 

son vererek Mısırı Osmanlı topraklarına katması ile 

Osmanlı Devleti’ne ödenmeye başlanmıştır. Ayrıca 

Mısır’ın ele geçirilmesi ile Doğu Akdeniz’in güvenliği 

açısından Kıbrıs daha ehemmiyetli hale gelmişti. 

Zaten Venedik, Mısır ile yapılan deniz ticaretini ve 

hacıların gemilerini yağmalayan korsanlara yataklık 

yapmaktaydı. Haçlı savaşlarından bu yana ada halkı 

Katolik yönetimindeydi. Ortodoks halk, Katoliklerin 

baskılarından o kadar muzdarip hale gelmişti ki 

1562 yılında Venedik yönetimine karşı isyan ettiler. 

Ortodoks Kıbrıs halkının rahat bir yaşam sürmesi 

adanın Osmanlı hâkimiyetine geçmesi ile mümkün 

olmuştur. Lala Mustafa Paşa komutasındaki Türk 

ordusu 1570 yılında Kıbrıs’a çıkmış, adanın tamamını 

bir yıl içerisinde ele geçirmiştir. Kıbrıs’ta savaşla 

alınan tek kale Lefkoşa’dır (9 Eylül 1570). Yerli 

halk Venediklilere karşı yapılan bu sefere olumlu 

tepki göstermiştir. Artık Kıbrıs’ta 25 Mayıs 1878’de 

yapılan anlaşma ile adanın idaresinin geçici olarak 

İngiltere’ye verilmesine kadar sürecek olan Türk 

idaresi başlamış oldu. 

Osmanlı Devleti adayı fethettikten hemen sonra 

idari olarak teşkilatlandırdı. Kıbrıs 8 sancaktan 

oluşan beylerbeylik haline getirildi. Baf, Magosa, 

Limasol sancaklarına ilaveten Anadolu’dan Alanya, 

Tarsus, İçel, Maraş, Sis ve Kozan 1573’e kadar Kıbrıs 

Beylerbeyliğine bağlanmıştır. Ayrıca adada Türk 

nüfusunu artırmak amacıyla hemen çalışmalara 

başlanmıştır. Çünkü Osmanlı Devleti Rumeli’ye 

geçtiği zamandan beri fethettiği bölgelere Türk 

nüfusu iskân etmekteydi. Bu iskân kimi zaman 

gönüllülük esasına dayanmakla birlikte çoğunlukla 

sürgün yoluyla gerçekleştirilmekteydi. Kimi zaman 

problem çıkaran aşiretler, Türkmenler de sürgün 

edilmekteydi. Aynı yöntem I. Dünya Savaşı sırasında 

cephe gerisinde halkı katleden Ermenilere
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uygulanmış, Suriye vilayetine sürgün edilmişlerdir. 

Sürgün politikası devletin başından beri uyguladığı 

bir politikadır. Bu yöntemle adaya ilk aşamada 

yaklaşık olarak 1689 hane göç ettirilmiştir. Bu amaç 

için Anadolu, Karaman, Rum ve Maraş eyaletlerinde 

bulunan kadılara fermanlar gönderilmiştir. 

1590’larda Kıbrıs’a gelen seyyahlar Lefkoşa, 

Magosa, Girne ve Baf ’ın büyük ölçüde Türkleştiğini 

yazmaktadırlar. Sürgün yöntemi ile adaya yapılan 

göçler sonraki yıllarda devam etmiştir. Nitekim 

18. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde adanın 

çoğunluğunu Müslüman Türkler oluşturmaktaydı. 

Bu konuda Kyprianos’un verdiği bilgiler dikkate 

değerdir. Ona göre Kıbrıs’ta toplam 10.487 hâne, 

84.000 kişi olup bunların 37.000’i Hıristiyan, 47.000’i 

Müslüman’dı. 1841 yılında yapılan nüfus sayımında 

30.000 Türk, 70.000 Rum adanın sakinleridir. 

Ayrıca adada Ermeni, Maruni ve Katolik vardır. 

Onların katılımı ile toplan nüfus 110.000’dir. Bu 

rakamlar bize 19. yüzyılda adaya çok sayıda Rum’un 

göç ettiğini göstermektedir. Ada İngiliz idaresine 

geçtiğinde nüfus 185.630 olarak tespit edilmiştir. 

19. yüzyıl Osmanlı Devleti için zor bir yüzyıl olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Uzun ve büyük kayıplarla 

biten savaşlar devleti çok zor duruma düşürmüştür. 

Kısa sürse de bu savaşların en ağırlarından biri 93 

harbi olarak tarihe geçen 1877-1878 Rus savaşıdır. 

Rus ordularının durdurulamaması Osmanlı 

Devleti’ni Rusya ile Ayastefanos Antlaşması’nı 

imzalamak zorunda bırakmıştır. Rusların bu derece 

güçlenmesine İngiltere ve Fransa gibi devletler 

karşı çıkınca Berlin’de bir kongre toplanmasına 

karar verilmiştir. 1869 yılında açılan Süveyş Kanalı 

İngiltere için Kıbrıs’ın öneminin artması anlamına 

gelmektedir. Rusların Hindistan’a giden yolu tehdit 

edecek derecede güçlenmesinin önü mutlak surette 

kesilmeliydi. İngiltere’den birçok tüccar, asker 

ve seyyah adanın İngiltere için önemini ortaya 

koyan raporlar hazırlamışlardır. Bu raporlarda 

ortak düşünce Süveyş Kanalı’na Malta Adası’nın 

uzak olduğu, Kıbrıs’ın ise İngiltere’nin ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek konumda olduğuydu. Bunun için 

harekete geçen İngiltere Ayastefanos Antlaşması’nın 

tadil edilmesi, Rusya’ya karşı askeri iş birliği karşılığı 

Berlin Antlaşması imzalanmadan önce 4 Haziran 

1878’de Osmanlı Devleti ile antlaşma imzaladı. 

Böylece ada fiilen İngiltere’ye verilmiş oldu. Kıbrıs’ta 

İngiliz yönetiminin ayrıntılarına dair 1 Temmuz’da 

Sadrazam Saffet Paşa ile İngiliz elçisi Henry Layard 

arasında bir ek anlaşma daha yapıldı. Bütün bu 

anlaşmalar 15 Temmuz 1878’de Sultan II. Abdülhamid 

tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiştir. 

Padişah anlaşmayı onaylayınca adanın geçici 

olarak İngiliz idaresine girdiği resmen ilan edildi. 

Kısa sürede İngiliz askerleri, yöneticileri adaya 

geldiler. Önce Türk yöneticilerinin yerine İngilizleri 

atadılar. Resmi diller Türkçe, Rumca ve İngilizce 

olarak ilan edildi. İngiltere’nin geçici yönetim 

adı altında adaya yerleşmesi bu suretle başlamış 

oldu. Bu idarenin geçici olmayacağı kısa süre 

sonra anlaşılmıştır. Zira 14 Ağustos 1878’de yeni bir 

düzenlemeyle adanın idaresinde gerekli kanunların 

kraliçe adına yürütüleceği kabul edilmiştir. Zaten 
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zamanla anlaşmalara aykırı olarak Osmanlı hukuku 

sınırlandırılmış, vakıf ve devlet arazileri Rumlara 

verilmeye başlanmıştır. Bu hal üzere I. Dünya Savaşı 

arifesine gelinmiştir. Kıbrıs İngiliz yönetiminde 

iken yine başta İngiltere olmak üzere batılı 

devletlerin sayesinde bağımsız olan Yunanistan 

adayı ele geçirmek amacıyla harekete geçmiştir. Bu 

Megola İdea (Büyük Amaç) adını verdikleri büyük 

Yunanistan politikasının bir parçasıydı. Hemen 

ENOSİS adında bir örgüt kurdular. İngiliz yönetimine 

ilhakı kabul ettirmek için her yola başvurmaya 

başladılar. Rauf Denktaş, “Rum-Yunan ikilisinin 

yüzyılı aşkın vizyonu, politikası ve eylemi şaşmaz bir 

şekilde Kıbrıs’ı bir Yunan adası yapmak ve Girit misali 

Kıbrıs Türklerini adadan zaman içinde yok etmek” 

sözleri ile ENOSİS’in nihai amacının ne olduğunu 

yıllar sonra açıkça ifade etmiştir. Ancak İngiltere 

Hindistan yolunu tehlikeye atmamak için buna 

geçit vermedi. I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı 

Devleti ile İngiltere karşı karşıya gelmişti. Hemen 

harekete geçtiler ve 5 Kasım 1914 günü İngiltere 

Bakanlar Kurulu adanın resmen ilhak edildiğini 

ilan etti. Savaş süresince adanın Türk halkına baskı 

uyguladılar. Bu baskılara dayanamayan Türklerin 

bir kısmı göç etmek mecburiyetinde kaldı. Bu 

durum nüfus dengesinin Rumlar lehine değişmesi 

anlamına gelmekteydi. Hatta İngiltere savaşta 

Yunanistan’ı yanına çekebilmek için Kıbrıs’ı vermeyi 

teklif etti. Teklif Dışişleri Bakanı Grey tarafından 

16 Ekim 1615 günü Atina Büyükelçisi Elliot’a 

bildirilmiştir. Karşılığında Yunanistan, Bulgaristan’ın 

saldırısına uğrayan Sırbistan’a yardım edecekti. 

ENOSİS gerçekleşmek üzereydi. Fakat Romanya’nın 

durumunun iyi olmaması Yunanistan’ın bu teklifi 

reddetmesine neden oldu. Savaş bittiğinde yenilen 

taraf Osmanlı Devleti idi. Fakat Türk halkı işgallere 

dur diyerek Sevr Anlaşmasını tersine çevirerek 

bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya 

göstermişti. Kurtuluş Savaşı sonrasında Lozan’da 

imzalanan Lozan Antlaşması’nın 16, 20 ve 21. 

maddeleri Kıbrıs’ın geleceğini tayin etmekteydi. 

20. madde burada çok önemlidir. Çünkü Kıbrıs’ın 

İngiltere tarafından ilhakının kabul edilmek 

mecburiyetinde kalındığı maddedir. Ada artık 

tamamen İngiltere’ye aitti. 21. madde ile Türklere 

iki seçenek sunulmasına karar verildi. Türkler ya 

İngiltere tabiiyetine geçeceklerdi ya da adayı terk 

edeceklerdi. Türklere yine göç yolu görünmüştü. 

Pek çok kişi iki yıl zarfında adadan göç etmek 

zorunda kaldı. İngiliz yönetimi her ne kadar Rum 

yanlısı politika izlese de Rumların nihai hedefine 

ulaşması, yani ENOSİS’i gerçekleştirmesi anlamında 

büyük bir engeldi. Ayrıca adada ağır vergi politikası 

izlemekteydi. Vergi politikasına karşı başlayan 

huzursuzluklar ENOSİS seslerinin yükselmesi ile 

sonuçlandı. Kıbrıs 

Kilisesi Kitio Metropoliti 

Nikodimos ve 

Yunanistan’ın Kıbrıs 

Konsolosu Aleksis Kiru 

tarafından destelenen 

halk isyan etti. Ekim 

olayları adı verilen 

olaylar bastırıldığında 

İngiltere Konsolos Aleksis Kiru’yu adadan çıkardı. 

Bu olaylar karşısında İngiltere adada idarî bazı 

yeni düzenlemeler yaptıysa da bunlar tatminkâr 

sonuca ulaşmadı. Adada Türkler için yaşam hiç de 

kolay değildi. Tek ümitleri Türkiye’nin desteğinin 

sağlanmasıydı. Fakat 1950 yılına kadar Türkiye 

Lozan Antlaşması gereği diyerek olaylar karşısında 

sessiz kaldı. Sadece Kıbrıs Türk Kültür Dernekleri 

vasıtasıyla kültürel ilişkiler yürütülmekteydi. Konu 

İngiltere’nin iç meselesi olarak görülmekteydi. Bu 

politikayı dönemin Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak, 

3 Ocak 1950’de yaptığı açıklamada şöyle ifade 
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etmekteydi: “Kıbrıs meselesi diye bir mesele 

yoktur. Çünkü Kıbrıs bugünİngiltere’nin 

hâkimiyet ve idaresi altındadır”.

1950 seçimleri ile iktidara gelen Demokrat 

Parti yönetimi aynı politikayı 1954 yılına kadar 

sürdürdü. Yeni Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü 

20 Haziran 1950 de yaptığı açıklamada farklı 

bir görüş ortaya koymamıştı. Ancak kamuoyu 

Kıbrıs’ta yaşananlara sessiz kalınmasına tepki 

göstermekteydi. Bu tepkilerden bir tanesi 

Türkiye Milli Talebe Federasyonu tarafından 

gösterilmiştir. Federasyon “Kıbrıs anavatanın 

bölünmez bir parçasıdır” diyerek hükümetin 

Kıbrıs politikasını reddetmiştir. Diğer 

taraftan Yunanistan İngiltere ile yaptığı ikili 

görüşmelerde daimî surette Kıbrıs’ın idaresini 

istemekteydi. İngiltere ise Hindistan yolunun 

güvenliği açısından kesinlikle Kıbrıs’ı terk 

etmek istemiyordu. Bu amaçla Yunanistan 

16 Şubat 1951’de Yunanistan Başbakanı 

Sofokles Venizelos, Yunan Meclisi’nde yaptığı 

konuşmasında resmen Kıbrıs’ı İngiltere’den 

istemekteydi. Venizelos, Kıbrıs’ın Yunanistan’a 

ilhakının Yunan milletinin en kutsal isteği 

olduğunu ilan etmiş ve İngiltere’nin Kıbrıs’ı 

verdiği takdirde Amerika Birleşik Devletleri’ne 

ve İngiltere’ye üsler ve ayrıcalıklar vereceklerini 

ifade etmişti. 

1953’te İngiltere Dışişleri Bakanı Eden ile 

Yunanistan’da yeni iktidara gelen Papagos 

arasındaki görüşmelerin konusu Kıbrıs idi. 

Fakat Eden alaycı bir üslupla taleplerinin kabul 

edilemeyeceğini Papagos’a bildirmişti. Daha 

15 Ocak 1950’de Piskopos Makarios’un ön ayak 

olması ile adanın Yunanistan’a ilhakı için halk 

oylaması (plebisit) yaptılar. Halk oylaması 

sonucunda %96 ilhak yönünde karar çıktı. 

İngiltere ve Türkiye plebisiti tanımadıklarını 

ilan ettiler. İşte Yunanistan bu plebisit sonucunu 

kullanarak 1952’de Birleşmiş Milletlere başvurdu. 

Kıbrıs halkı için – ki bu sadece Rumlar demekti– 

selfdeterminasyon hakkı istediler. Türkiye de aynı 

hakkın Türklere de verilmesini talep etti. Artık 

Kıbrıs meselesi uluslararası alana taşınmıştı. Diğer 

taraftan Yunanistan adadaki Rumları gizli bir şekilde 

silahlandırmaya başladı. Silahlanma sonucu Rumlar 

Şubat 1955’ten itibaren bombalı saldırılara başladılar. 

Saldırılar yıl boyu devam etti. Öncelikli olarak İngiliz 

polisi hedef alınsa da Türkler de saldırılardan nasibi 

almaktaydı. Saldırılarda 14 Türk hayatını kaybetmiştir. 

Saldırılar EOKA adı verilen bir terör örgütü 

tarafından yapılmaktaydı. EOKA her ne pahasına 

olursa olsun Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı için silahlı 

mücadele dâhil her yolun uygulanmaya konulması 

amacıyla kurulmuştu. EOKA’nın en başta gelen üyesi 

ise Makarios idi. 7 Mart 1953’te Yunan hükümetinin 

birçok üyesi Makarios ile birlikte ENOSİS için yemin 

ettiler. 1955-1958 arasında Kıbrıs’ta EOKA tam bir 

terör estirdi. Türkler öldürüldü. Malları yağma 

edildi. 6.000’den fazla Türk mülteci konumuna 

düştü. ENOSİS’e karşı Türklerin kurduğu Kıbrıs 

Türk Birliği mensupları faaliyet göstermekteydi. Dr. 

Fazıl Küçük Kıbrıs Türklerinin sözcüsüydü. Dr. Fazıl 

Küçük özellikle olaylar karşısında İngiliz yönetimini 

eleştirmekte ve Rumlara karşı müsamahakâr bir 

tutum takınılmasının Rumları cesaretlendirdiği 

üzerinde durmaktaydı. Bunun üzerine 1957’de Kıbrıs 

Türk Toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kıbrıs Türk 

Kurumları Federasyonu Başkanı Rauf R. Denktaş 

Ankara’ya geldiler. Dönemin Dışişleri Bakanı Fatin 

Rüştü Zorlu ile görüştüler. Ardından Başbakan 

Adnan Menderes ile görüşen iki lider olayların 

boyutunu bütün çıplaklığı ile anlattılar. Bunun 

üzerine adada Türk halkının kendisini savunması 

amacıyla ilk adı Kıbrıs İstirdat Projesi olan Türk 

Mukavemet Teşkilatı kuruldu. Türk Mukavemet 
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Teşkilatı ayrıca Türkiye’nin üzerinde durduğu taksim 

tezini kabul ettirmeyi de amaç edinmişti.Sonunda 

İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında adada 

olayların durdurulması ve bir çözüm bulunması 

amacıyla 11 Şubat 1959’da önce Zürih’te görüşmeler 

başladı. Dışişleri bakanları düzeyinde yapılan 

görüşmelerde Kıbrıs Cumhuriyeti kurulması görüşü 

benimsendi. Ardından görüşmeler Londra’da devam 

etti. 19 Şubat 1959 tarihli Londra görüşmelerine 

Rumları temsilen Makarios, Türkleri temsilen Dr. 

Fazıl Küçük katılmıştı. Türk ve Rumların eşit statüye 

sahip olduğu Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 

kurulması kararının çıktığı Londra ve Zürih 

Antlaşmaları imzalandı. Adadaki İngiliz hâkimiyeti 

fiili olarak sona ermişti. Antlaşmalarda dikkat çeken 

husus İngiltere,Türkiye ve Yunanistan’ın garantör 

devlet olmalarıydı.Londra ve Zürih Antlaşmaları 

gereği Mart1959’da Kıbrıs’ta geçici bir hükümet 

kuruldu. Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa tasarısı 

oluşturuldu. Sonunda7 Temmuz 1960’da Lefkoşa’da 

imzalanan antlaşma ile Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti 

kuruldu. İngiliz Parlamentosu’nun kabul ettiği 

Kıbrıs Cumhuriyeti Kanun Tasarısı 29 Temmuz 

1960’da Kraliçenin onayından sonra16 Ağustos 

1960’da yürürlüğe girdi. Böylece Bağımsız Kıbrıs 

Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilan edildi. Anayasa 

gereği her iki toplum kendi işlerini Toplum Meclisleri 

aracılığı ile yürütecekti. Devletin başkanı Rum, 

yardımcısı Türk’tü. Elli üyeli Temsilciler Meclisinin 

%30’u Türklerden müteşekkildi. Resmi dil Rumca 

ve Türkçe idi. Tabii olarak her iki toplum eşit 

ekonomik, dini ve kültürel haklara sahipti. Kıbrıs’ın 

savunması ise Askeri İttifak Antlaşması çerçevesinde 

Türkiye ve Yunanistan’ın kuracağı ortak askeri 

kuvvet tarafından yapılacaktı. Bu ortak kuvvette 

Yunanistan 950 kişilik, Türkiye ise 650 kişilik askeri 

kuvvet bulunduracaktı. Ayrıca üç devlet arasında 

Garanti Antlaşması imzalandı. Bu çerçevede Kıbrıs’ta 

anayasal düzenin korunması amacıyla İngiltere, 

Türkiye ve Yunanistan gerektiğinde tek başlarına 

ya da birlikte müdahale hakkına sahip olacaktı. Bu 

antlaşma gereği kısa süre içerisinde Yunan ve Türk 

askerleri adaya gönderilmiştir. İngiltere’nin zaten 

adada askerleri var idi. Bütün bunlar Kıbrıs’a barışı 

getirmemiştir. Çünkü Rumlar kurulan Bağımsız 

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ENOSİS’i gerçekleştirmek 

için sadece bir adım olarak görmekteydiler. Zaten 

antlaşmaların ve anayasanın mürekkebi kurumadan 

yeniden faaliyetlere başlamışlardı. Bunun için ilk 

adım anayasanın Makarios tarafından tadil edilmeye 

çalışılmasıydı. 1963 yılında adadaki İngiliz Yüksek 

Komiserliği’nin desteği ile hazırladığı 13 maddelik 

yeni düzenleme ile Türklerin eşit kurucu ortaklık 

statüsünü kaldırmaya çalıştı. Türkiye’nin bunu kabul 

etmemesi üzerine Türklere karşı silahlı saldırılar 

yeniden başladı. Bu amaçla ilk büyük silahlı saldırı 

23 Aralık 1963’te Lefkoşa’da yaşayan Türklere karşı 

yapıldı. Türkleri sekiz saatte yok etmeyi amaçlayan 

AKRITAS planı önceden hazırlanmıştı. Yunanlı 

Grivas komutasındaki EOKA’cılar Yunan askerleriyle 

birlikte harekete geçtiler. Saldırı neticesinde 92 şehit 

verildi. 475 kişi yaralandı. Pek çok kişinin akıbetinin 

ne olduğu tespit edilemedi. 103 Türk köyü yakıldı, 

yıkıldı. 30.000 Türk göçmen konumuna düştü. Bu 

saldırılarda Ayvasıl köyü en büyük zararı görmüştü. 

EOKA’cılar 26 Aralık’ta girdikleri köyde savunmasız 

Türkleri tamamen katlettiler. 
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Makarios bu olayları dış dünyaya Türklerin isyanı 

şeklinde anlatmaktaydı. Bu olaylara “kanlı Noel” 

adı verilmektedir. Türkiye hemen harekete geçti, 

Türk jetleri Lefkoşe semalarında ihtar uçuşu yaptı. 

Bu uçuşlar Makarios’u bir süre de olsa durdurdu. 

Fazıl Küçük ve Makarios 30 Aralık 1963’de İngiliz 

askerlerinin Lefkoşa’da bir hat oluşturmasını talep 

ettiler. Bu hatta Yeşil hat adı verilmiştir. Kıbrıs’ın 

kuzey güney diye fiilen ikiye ayrılması bu suretle 

başlamış oldu. Zaten Makarios 1 Ocak 1964’de 

Londra ve Zürih Antlaşmaları feshettiğini ilan etmişti. 

Türkiye garantör devlet olarak olaylara müdahale 

etmek istediyse de Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi’nin 13 Mart 1964 tarihli toplantısı kararı 

ile buna engel olundu. Ardından 4 Mart 1964’de 

Birleşmiş Milletler Barış Gücü adaya gönderildi. 

Barış Gücü Türklere karşı yapılan saldırıları 

engelleyemedi. 14 Şubat 1964’te Limasol’da, 9 Mart’ta 

Baf ’ta, 19 Mart’ta Gaziveren’de EOKA’cılar Türklere 

saldırdılar. Türkiye yeniden müdahale kararı aldı. 

Fakat bu defa da devreye Amerikan Başkanı Johnson 

girdi. 5 Haziran 1964 tarihli mektubu ile Türkiye 

müdahaleden vazgeçmek zorunda kaldı. Bu Rumları 

cesaretlendirdi. Sonuçta Erenköy, 1967’de Geçitkale 

ve Boğaziçi köyleri saldırıları sonucunda birçok Türk 

katledildi. Türkiye Meclis’ten Kıbrıs’a müdahale 

için yetki istedi. Türkiye Büyük Miller Meclis’i 

yetkiyi hemen onayladı. Makarios ise ENOSİS’i uzun 

vadede uygulama politikası gütmekteydi. 1974’de 

gelindiğinde Yunanistan’da askeri darbe olmuş 

askeri cunta yönetime el koymuştu. Cunta Kıbrıs’ı bir 

an önce ilhak etmek amacıyla harekete geçti. Zaten 

Makarios 2 Temmuz 1974 tarihinde cunta yönetimine 

Yunan askerlerini adadan çekmesini istemişti. 

Bunun üzerine Yunanlı subaylar 15 Temmuz 1974’de 

Makarios’a karşı darbe yaptılar. Makarios İngilizlere 

sığınmak zorunda kaldı. Daha sonra Amerika’ya 

gitti. Darbe ile Kıbrıs Helen Cumhuriyeti ilan edildi 

ve Cumhurbaşkanlığı’na Nikos Sampson getirildi. Bu 

fiilen Kıbrıs’ın Yunanistan tarafından ilhakı anlamına 

gelmekteydi. Zira Yüksek binalara Yunan bayrakları 

asılmıştı. Darbeden sonra Makarios’un Birleşmiş 

Milletler’de yaptığı konuşmada bu durum açıkça 

ifade edilmektedir.

Gelinen noktada Türkiye’nin müdahalesi 

kaçınılmaz olmuştu. Öncelikle Türklerin hayatlarının 

her zamankinden daha fazla tehlikede olması 

müdahaleyi zaten zorunlu hale getirmekteydi. 

Adı konulmayan ilhak ile 1960 anayasası ortadan 

kalkmıştı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 

garanti antlaşmasının 4. maddesine dayanarak 

tek taraflı müdahale etmek hakkını kullanarak 

Kıbrıs’a asker çıkardı. 20-22 Temmuz’da Türk Silahlı 

Kuvvetleri Kıbrıs’ta küçük bir bölgeyi tuttu. İlginçtir 

Atina Yüksek Mahkemesi 21 Mart 1979 tarihinde 

almış olduğu 2658/79 sayılı kararla Türkiye’nin bu 

müdahalesinin yasal olduğunu tescil etmişti. Nikos 

Sampson görevden uzaklaştırılmış, Yunanistan’da 

cunta düşmüştü. Birleşmiş MilletlerGüvenlik Konseyi 

hemen toplandı ve taraflara ateşkes çağrısında 

bulundu. Karar çerçevesinde 22 Temmuz saat 17’de 

ateşkes ilan edildi. Ama ateşkes şartlarına uymayıp 

ağır silahlarla Türk köylerine saldırı başlatıldı. Pek 

çok Türk esir alındı. Yapılan görüşmeler sonuç 
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Türkiye’yi dışarıda tutmak isteyen başta 
Fransa olmak üzere birçok devlet Yunanistan 
ile iş birliği yaparak Türkiye ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhine politikalar 
geliştirmektedirler.

vermeyince 14 Ağustos 1974 günü II. Kıbrıs Türk Barış 

Harekâtı başlatıldı. Harekât 2 gün sürdü. Böylece 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünkü 

sınırları çizilmiş oldu. Türk askerlerinin gidemediği 

Baf, Limasol, Larnaka gibi şehirlerde Türklere 

saldırılarda katliamlar yapıldı. Taşkent, Muratağa, 

Atlılar, Sandallar gibi yerlerde daha sonra toplu 

mezarlar bulundu. Bu mezarlar Rumların Türkleri 

uyguladıkları mezalimi ortaya koymaktadır. Bir 

yıl sonra 13 Şubat 1975’te Bağımsız Kıbrıs Türk 

Federe Devleti’nin kurulduğu ilân edildi. 1979’da 

İslam Konferansı Teşkilatı Kıbrıs Müslüman Türk 

toplumunu gözlemci toplum olarak bünyesine aldı. 

15 Kasım 1983’e gelindiğinde Kıbrıs Türk Federe 

Devleti adını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak 

değiştirerek yeni bir devlet olarak kuruldu. Yeni 

devletin ilk Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türklerinin 

mücadelesinin lideri olan Rauf Denktaş olmuştur. 

Fakat başta batılı devletler olmak üzere Pakistan 

gibi birkaç devlet haricinde bu yeni devleti tanıyan 

olmadı. Bu arada 2004 yılında dönemin Birleşmiş 

Milletler Genel Sekteri Kofi Annan’ın adına istinaden 

isim verilen bir planla Türk ve Rumların yeniden bir 

devlet çatısı altında birleştirilmeye çalışıldı. Plana 

göre adadaki İngiliz üsleri dışında kalan bölgede 

bağımsız federal devlet kurulacaktı. Birleşik Kıbrıs 

Cumhuriyeti adını alacak olan yeni devletin devlet 

başkanları ve başbakanları 10 ayda bir Türkler ve 

Rumlar arasında el değiştirecekti. Bakanlıkların üçte 

biri Türk olacaktı. Plan her iki tarafta Nisan 2004’de 

referanduma sunuldu. Türkler planı %64,91 evet 

oyu ile kabul ettiler. Rumların ise %75,38'i Annan 

planını reddettiler. Bu reddiye adadaki iki devletin 

varlığının devamı anlamına gelmekteydi. Ancak 

Rumlar Kıbrıs’ın tek hâkimi oldukları yönünde dünya 

kamuoyunu yönlendirmektedir. Batılı devletler 

de bu durum desteklemektedir. Nitekim Annan 

planının Rumlar tarafından reddinin üzerinden 

çok geçmeden 1 Mayıs 2004’de Avrupa Birliği’ne 

aldılar. Hem de Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs’ın 

tamamını temsilen. Bu durum halen batılıların 

Türk varlığının haklarını kabullenmek konusunda 

iyi niyet beslemediklerinin göstergesi olarak 

değerlendirilmelidir. En son Maraş’ın hakların 

korunması koşulu ile iskâna açılacağının ilan 

edilmesi açıklamasından sonra bu durum bir kez 

daha gözler önüne serilmiştir. Peş peşe yapılan 

açıklamalar bu durumu teyit etmektedir. Çünkü 

Kıbrıs Doğu Akdeniz’de var olan doğalgaz nedeniyle 

bir kat daha önem kazanmıştır Doğu Akdeniz 

doğalgazında Türkiye’yi dışarıda tutmak isteyen 

başta Fransa olmak üzere birçok devlet Yunanistan 

ile iş birliği yaparak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti aleyhine politikalar geliştirmektedirler. 

Hasılı kelam nedeni ne olursa olsun dün olduğu gibi 

bugün de Kıbrıs Doğu Akdeniz’in en stratejik adası 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu önem Türkiye için 

ayrı bir yere sahiptir. Ege adalarının Yunanistan’a 

ait olduğu ve Lozan Antlaşması’na aykırı bir şekilde 

adaları silahlandırdığı göz önüne alındığında 

Kıbrıs’ın önemi çok açık bir şekilde görülmektedir. 

Kıbrıs Türklüğünün batılı devletler tarafından yok 

sayılması bu bağlamda değerlendirilmelidir.
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2 Ağustos 1990’da Irak Kuveyt’i işgal etti. Soğuk 
Savaş henüz sona ermeye başlamıştı. ABD’nin Sovyetler 
Birliği’nin yanı başında düşünülecek bir coğrafyada etki 
alanı oluşturma yeteneği ve arzusunun Soğuk Savaş ile 
sona ereceğini düşünmek, işgalden sonra yaşananlar göz 
önüne alındığında iyi niyetin bir başka ifadesi olurdu.

Yakın tarihe Körfez Krizi olarak not düşülen ve 
bugünün tüm Ortadoğu politikalarında etkisini gösteren 
savaş, Irak’ın Kuveyt’i aniden ve hukuka aykırı şekilde 
işgaliyle başlamış bir durum değildir. 1979’dan başlayıp 
1988 yılına kadar süren İran-Irak Savaşı Körfez Krizi’ne 
giden yolda önemli bir mihenk taşı görevi üstlenmiştir. 
Dolayısıyla Kuveyt’in Irak tarafından işgal edilmesi de bu 
taşların ikinci adımını oluşturmaktadır. Batı devletleri 
tarafından uzun süren savaş boyunca açık şekilde Irak 
desteklenmiş, bu bağlamda da batının silah endüstrisinin 
pazarı haline gelmiştir. Batılı devletlerin bu savaş süresince 
Irak’a verdiği desteğin altında yatan nedenlerden bir diğeri 
de İran’da değişen rejimin bölgede etkili bir siyasi güç 
olacağı endişesi olmuştur.

Diğer taraftan İran-Irak Savaşı boyunca Kuveyt, Irak’a 
önemli ölçüde ekonomik destek vermiştir. Buna rağmen 
Irak elinde bulunan batı menşeili silahları kullanabilecek 
İran harici bir sahaya ihtiyaç duymuştur. Bilindiği üzere 
Irak, Basra Körfezine açılabilme ve buradan elindeki 

petrol rezervlerini su yoluyla da pazara ulaştırmayı 
önemli bir politika haline getirmiştir. Bu nedenle 
1972’de Basra Körfezinde bulunan ve Kuveyt’e ait olan 
Warbo ve Bubiyan Adalarına talip olmuş, bu adaları 
kiralaması için Kuveyt’e siyasi baskılarda bulunmuştur. 
Amacına ulaşamadığı noktada ise adaları işgal yoluna 
gitmiştir. Uluslararası hukuk açısından Kuveyt işgali 
için geçerli bir gerekçeye ihtiyaç duyan Irak bu hukuk 
dışı eyleminin dayanak noktası olarak Kuveyt’teki 
siyasi muhalefetin “daveti” üzerine yoğunlaşmıştır. 1989 
yılında ABD’nin Panama müdahalesinin gerekçelerini 
de kuvvetli argümanlar olarak kendi işgaline örnek 
göstermiştir. Açıkçası bugün dahi resmi hükümetlerin 
müdahale daveti dahi hukuki açıdan eleştirilmişken 
muhalefetin daveti elbette uluslararası arenada kabul 
görebilecek bir gerekçe olmamıştır. Kaldı ki Irak’ın kendi 
işgalini haklı çıkaracağını düşündüğü örnek olayda 
ABD, BM Genel Kurulunca kınanmıştır. Irak’ın Kuveyt 
işgalindeki önermelerinden bir diğeri uluslararası 
hukukta kabul göreceğini düşündüğü tarihsel birliktelik 
iddiasıydı. Bu tür ilhak girişimlerinin geçmişte yaşanmış 
olması Irak’ın işgal motivasyonunu arttırmış olsa da 
bu eylemlerin hemen hepsi geçmişte diğer devletlerce 
kınanmış olaylardı. Nitekim 9 Ağustos 1990’da 662 sayılı 
kararla BM Güvenlik Konseyi Irak’ın Kuveyt işgaline 

Körfez Savaşının İlk 
Krizi Kuveyt’in İşgali

DR. Z. DENİZ ALTINSOY
Ortadoğu Araştırmaları Platformu 

(ODAP) Uluslararası Hukuk ve Rusya 
Dış Politikası Uzmanı
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gerekçe gösterdiği “tarihsel ülke parçası” iddiasını 
geçersiz olduğunu belirtti.

IRAK’IN GÜÇLENMESİNDE ETKİ EDEN
UNSURLAR
Irak’ta monarşiye karşı zafer kazanan Baas Partisinin 

kontrolünü on yıl sonra ele geçiren Saddam Hüseyin, 
İran’da yaşanan devrim ile iki devlet arasındaki sınır 
sorunlarının kuvvet kullanma yoluyla çözümleneceğine 
dair bir fırsat elde ettiğini düşünüyordu. Şatt-ül Arap’ın 
doğusunda yer alan petrol açısından zengin bölgenin 
nüfusunun Arap olmasını bahane ederek bölgeyi işgal 
altına almayı hedeflemişti. Irak nüfusunun önemli 
ölçüde Şii olması ve mezhepsel olarak kutsal sayılan 
Necef ve

Kerbela’nın Irak topraklarında olması Saddam 
Hüseyin için büyük bir riski göze alması anlamına 
gelmekteydi. Bu durumda İran’a karşı ileri süreceği 
tezlerde dışarıdan ve mümkün olduğunca da 
kuvvetli destek bulması gerekiyordu. Petrol şirketinin 
millileştirilmesi nedeniyle Baas Rejimine olumlu 
bakmayan ABD ve İngiltere için Irak, İran’daki 
Ayetullahlar (Molla) rejiminden daha da büyük bir 
sorun olarak görülmüyordu. Diğer yandan 1958 
yılından beri Sovyetler tarafından zaten bir destek 

gören Irak, Fransa ile de yakın ilişkiler geliştiriyordu. 
Bölgenin önemli ülkelerinden olan Suudi Arabistan 
da körfez kıyısında yoğunluk kazanan Şii azınlığın 
İran etkisinde kalarak kendi varlığına tehdit 
oluşturmasından korkuyordu. Tüm bunların 
neticesinde Saddam Hüseyin için aranan destek ve bu 
desteğin koşulları kendiliğinden oluşmuştu. İran’da 
istenmeyen bir Ayetullahlar rejiminin bölgedeki 
tüm politikalarında Irak’ın önünü açabilecek unsur 
olduğunun düşünülmesi Kuveyt işgalinin altında yatan 
psikolojik motivasyonu besleyen argümandı. Ancak 
Ortadoğu’nun bugünkü siyasi ve sosyal karışıklığının 
nedeni ve bölgedeki istikrarsızlığın başlangıcı olarak 
kabul edilebilecek Körfez Savaşının “fitili” haline 
gelen Saddam Hüseyin ve Irak’ın çıkarlarından daha 
önemli olan olgu, kontrol altına alınabilecek bir 
Ortadoğu idi. Bu kontrolün sağlanması ihtiyacı ise 
bugün büyük şirketlerin piyasasından teker teker 
çekildiğini ilan ettikleri petrolden kaynaklanmaktaydı. 
Gerçekten bölgenin diğer ülkeleri olan Kuveyt ve Suudi 
Arabistan başta olmak üzere Körfez devletlerinin 
mali yardımlarının önemli ölçüde sebebi mezhepsel 
siyaset ve Şii etkisinin bölgeyi kontrol altına almasına 
engellemekti. Bununla beraber tarihsel temelleri olan 
Arap- Fars çatışmasının da kazanan tarafı olmak arzusu 
elbette etkili olmuştu.

Irak’ın batı desteğinin temelinde ise yukarıda ifade 
ettiğimiz petrolün önceliğinin olduğu bir gerçekti. 
Dolayısıyla Körfez ülkelerinin mali yardımları Fransız, 
ABD ve Sovyetler Birliğinden gelen önemli askeri 
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ARAP DÜNYASINDA 
GÜÇLÜ BİR ORDU 
KURMA FIRSATI 

YAKALAYAN IRAK VE 
SADDAM HÜSEYİN’E 

“KÖR GÖRÜŞÜ” GÜVEN 
KAZANDIRDI.

imkânlarla tamamlandı ve bu durumun neticesi Arap 
dünyasında güçlü bir ordu kurma fırsatı yakalayan Irak 
ve Saddam Hüseyin’e “kör görüşü” güven kazandırdı.

KUVEYT’İN İŞGALİ VE BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER
Irak, İran’a karşı bulduğu dış desteğin yaratmış 

olduğu “kör görüşü” bölgede atacağı her adımın 
destekleneceğini düşünmüş dolayısıyla tek gelir kaynağı 
olan petrol fiyatları üzerinden Körfez ülkelerinin 1981-
1990 yıllarında petrol fiyatlarını sürekli düşürerek Irak’ı 
zarara soktukları tezini ortaya atmıştı. Kuveyt’in Irak 
sınırlarındaki petrol rezervlerini habersizce kullandığı 
iddiası ise bir başka sorun olarak ortaya çıktı. 1980 
yılından itibaren Kuveyt, Irak’a ait petrolleri çalıyor ve 
bundan önemli ölçüde çıkar sağlıyordu, o halde İran-
Irak Savaşında aldığı mali destek zaten Irak’ın kendi 
petrol kazancı olmalıydı ve bu borç ödenmemeliydi. 
Dolayısıyla Irak bu borcu tek taraflı silmek istiyor bunu 
da Kuveyt’e “dostane girişimlerle” ve resmi kanallarla 
bildiriyordu. Kabul görmeyen bu istekler elbette bir 
müddet sonra işgal ile sonuçlandı, bir hafta sonra ise 
ilhak gerçekleşti. Muhtemeldir ki Saddam Hüseyin 
Ortadoğu’da askeri olanaklar açısından desteklenmiş 
kuvvetli bir orduya sahip olmanın verdiği özgüvenle 
hem petrol piyasasında önemli ölçüde söz sahibi 
olmayı hedeflemiş, hem de batıdan aldığı destekle 
Arap ülkeleri içinde lider ülke konumuna yerleşeceğini 

düşünmüştür. Bu durum Ortadoğu’nun romantik 
çöllerinden bakıldığında öyle görünse de batılı 
destekçilerin konuya bakışı bu eksende olmamıştır. 
Gerçekten Irak’ın Kuveyt işgalinin uluslararası hukuk 
açısından kabul edilebilir bir yanı yoktu. Ancak 
arkasından gelen Körfez Savaşı ve Irak Savaşının 
hukuki kapsamının da daha çok su kaldırır durumda 
olduğu bilinmektedir. BM Güvenlik Konseyi tarafından 
alınan kararlar ve dünya kamuoyunun tepkisinin bu 
denli sert olabileceğini düşünmeyen Saddam Hüseyin 
bugün Irak’ın hatta belki de yakın Ortadoğu’nun 
istikrarsızlığına neden olacağını da hesaba katmamıştı. 
Bugün bakıldığında İran’da Ayetullahlar rejimi çalkantılı 
da olsa, birçok ambargoya karşı durabilmiş hatta 
yakın dönemde cereyan eden tüm olumsuz siyasal 
çalkantılara da göreceli direnç göstermiş durumdadır. 
Diğer taraftan Irak’ın kuzeyi başta olmak kaydıyla 
komşu ülkelerinde yaşanan tüm siyasi ve toplumsal 

D İ P L O M A S İ
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Saddam Hüseyin kendi halkı tarafından hain 
ilan edilip, dehşet görüntüleri içinde infaz 
edilirken dışardan aldığı desteğin sahipleri 
bu durumu yadırgamamıştı.

olumsuzlukların temelinde Kuveyt işgalini körükleyen 
batılı aktörler kadar Irak rejimi de pay sahibi gibi 
görünmektedir. Kuveyt’in işgali elbette hukuki zeminde 
temelsiz ve mesnetsiz bir kuvvet kullanma örneği idi. 
Bu doğrultuda BM gereken adımları hızla atmaktan 
geri durmadı. BM teşkilatının amaçları doğrultusunda 1. 
maddenin 1. Fıkrası gereğince teşkilat barış ve güvenliği 
tehdit eden her durumda gereken tedbirleri almak 
görevini üstlenmişti. BM Antlaşmasının 2. maddesi 
gereği devletler birbirlerinin toprak bütünlüğüne 
saygılı olmak durumundadır. Ayrıca devletler 
birbirlerinin siyasi bağımsızlığına karşı ve de gerekse 
BM amaçları ile telif edilemeyecek herhangi bir surette 
kuvvet kullanılmasına ve tehdide başvurmaktan 
kaçınmalıdırlar. Antlaşmanın bu hükmü gereğince 
Kuveyt’in toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını yeniden 
sağlamak teşkilatın görevleri arasında bulunmaktadır. 
Uluslararası barış ve güvenliğin korunması için 
oluşturulmuş olan BM Örgütü Irak’ın müdahalesine 
gözlerini kapatması beklenemezdi. Dolayısıyla 2 
Ağustos 1990/660 sayılı kararıyla Körfez Krizi açısından 
önemli bir karar almıştır. BM Antlaşmasının 39 ve 40. 
Maddeleri ekseninde hareket edilerek alınan karar ile 
Irak’ın Kuveyt’ten kayıtsız şartsız çekilmesi istenirken, 
devletlerin münferit olarak Irak ile olan ilişkilerinde de 
bir düzenleme yapması istenmiştir. Irak’ın en başta İran 
rejimine karşı desteklenmesinde ilk sırayı alan Fransa 
ve ABD başta olmak üzere ülkeler Irak’ın malvarlığını 

dondurma yoluna gitmişlerdir. Kararın arkasından 40. 
madde kapsamında ambargoları öngören 661 sayılı, 662 
sayılı ve 664 sayılı kararlara Irak’ın uymayı reddetmesi 
ile Kuveyt işgali Körfez Savaşına ve dolayısıyla batının 
Ortadoğu siyasetinin maşası haline gelen Saddam 
Hüseyin’in Irak’ın bugünkü kaderini şekillendirmesine 
neden olmuştur.

SONUÇ OLARAK
Uluslararası ilişkilerde bilinen elzem bir nüans 

vardır ki; o da uluslararası arenada meydana gelen 
her olayın bir diğeri ile muhakkak ki bağlantılı olduğu 
gerçeğidir. Irak’ın Kuveyt işgalinde batılı devletlerin en 
büyük endişesi şüphe olmaksızın Sovyetler Birliğinin 
veto hakkını kullanarak süreci tıkaması olmuştur. 
Oysa Sovyetler Birliği de dahil olmak üzere ülkelerin 
Soğuk Savaş sonrası bir dağılma sürecine gireceği 
tahmin edilmiyordu. O günün Sovyetleri Ortadoğu 
siyasetlerinin dışına çıkmadan bugün yaşanan her 
gelişmede etkili olmayı devam ettirmiştir. Bu durum 
sadece Sovyetler için geçerli olmamış batılı her devlet 
temelleri belirgin olan Ortadoğu politikalarında güncel 
gelişmeler ekseninde revizyon yapmış devamında 
bu politikalarının ülkesel çıkarlarına hizmet etmesi 
için Kuveyt işgalinin fırsatlarından faydalanmıştır. 
Kuveyt işgali sonrasında bölgede gerçek bir istikrar 
sağlanamamış bu durum Kuzey Afrika da dahil 
olmak üzere uluslaşma süreçlerinin oluşumunda 
temelden sorunların ve boşlukların olduğu yakın 
ülkelere metastaz yapmıştır. Bölgenin Birinci Dünya 
Savaşı sonrasında bilinçli olarak siyasi bütünlüğünü 
sağlaması engellenmiş ve bundan sonrasında zaten 
varlığı bilinen yer altı zenginlikleri üzerinde kurulacak 
olan tahakkümü yaratabilmenin yolunun, yine 
bölgenin içinden seçilen bir diktatörden geçeceği 
düşünülmüştür. Kuveyt’in işgalinde motive edilen 
ve kuvvetlendirilen Saddam Hüseyin kendi halkı 
tarafından hain ilan edilip, dehşet görüntüleri içinde 
infaz edilirken dışarıdan aldığı desteğin sahipleri bu 
durumu yadırgamamıştı. Körfez Krizinin başlamasında 
ilk adım olarak kabul edilen Kuveyt işgali coğrafyada 
fitili ateşleyen en büyük kıvılcım olmuş; uluslararası 
ilişkilerin doğası gereği bölgenin bugünkü durumunda 
da etkili bir olay olarak kabul edilmiştir.

D İ P L O M A S İ
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KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN TUĞRASI 
Kanûnî Sultan Süleyman, Batı’ya karşı geleneksel 

gazâ siyasetini canlandırırken iki ana hedefi ön plana 

aldı. Bunlardan ilki Orta Avrupa’nın kilidi durumunda 

bulunan Belgrad, diğeri Akdeniz hâkimiyeti 

bakımından son derece önemli olan Rodos idi. Bunları 

ise Macaristan’a yönelik iki harekât izleyecek (1526 ve 

1529), sonuncu sefer Viyana önlerine kadar uzanacaktı. 

Osmanlı Devleti’nin bu başarılı dönemdeki 

siyasetine bakılacak olursa, Orta Avrupa siyasetini 

ve ilk iş olarak tahta geçmesi ile Macar Krallığının 

himayesindeki önemli nokta Belgrad’ı almak 

istemesinin, bu istikamette sefere çıkmasının 

buradan hareketle imparatorluğun sınırlarını bu 

Kanuni Sultan Süleyman 
ve Viyana Kuşatması

 

yönde güçlendirmeyi istemesinin nedenleri ortaya 

çıkmaktadır. 

Yavuz Sultan Selim sonrasında Doğuda yapılan 

mücadelelerin ardından, Batı sınırını da garanti altına 

almak adına Kanuni Sultan Süleyman da Batı siyasetini 

ve fütuhatını öncelikli olarak ele almış ve 46 yıllık taht 

sürecinin kısa devirleri hariç bu siyaseti son anına 

kadar izlemiştir. Kanuni’nin Macaristan ve Orta Avrupa 

siyasetinin planlanmasında, 1526 tarihinde Mohaç 

(Mohachi Csata) ovasında karşılaşmış ve Türk ve Macar 

süvarileri arasında şiddetli çarpışmalar başlamıştır. 

Türk topçusunun hep birden mermilerini Macar 

ordusuna yağdırması kısa sürede galibiyeti sağlamıştır. 

Macar tarafı, kesin bir imha muharebesi neticesinde o 

Ö Z E L  D O S Y A

Kanuni Sultan Süleyman, Batılı yazarlar onu “Muhteşem” Magnificent “Büyük Türk” lakaplarıyla 
anılmış, fütuhatı ise imparatorluğun en geniş sınırlara ulaştığı dönemi ifade etmektedir. 
Geniş coğrafyalara ulaştığı 46 yıllık hükümdarlığı sürecinde mücadelelerinin çoğunluğu 

Macaristan’da, Orta Avrupa’da ve Avusturya’da bu vesileyle bakıldığında 1521 Belgrad, 1526 
Mohaç (Mohacs), 1529 Viyana (Becs), 1532 Alman, 1538 Boğdan, 1541 Budin (Obuda), 1543 

Estergon (Esztergom), 1566 Sigetvar (Szigetvar) ve buna ek olarak 1522 Rodos ve 1537 Korfu 
Muhteşem Süleyman devrinin ve siyasi hedeflerinin büyüklüğünün haritasını çizmektedir.

DOÇ. DR. ALEV DURAN
İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih  

Bölümü Öğretim Üyesi
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gün sabaha kadar Kral Lajos’un da içinde bulunduğu 

20.000 piyade ve 4000 süvari kayıp vermiştir.

1526’daki Mohaç muharebesinin ardından üçe 

bölünen ülkenin büyük bir kısmı Osmanlı idaresine 

geçerken, Kuzey ve Batı Macaristan toprakları 

Habsburglar’ın idaresine girmiş, geri kalan topraklar 

da Macar toprağı olarak kalmıştır. Başka bir ifade ile, 

1526 Mohaç hezimeti sonrasında üçe ayrılmış olan 

Macar topraklarının orta kısmında Osmanlı hakimiyeti 

sürerken, ülkenin batısındaki ve kuzey topraklarda 

Kraliyet Macaristan’ı olarak adlandırılan bölgede, Macar 

tahtına Habsburglu Ferdinand (1526- 1564) geçmiş, 

Tisza Nehri’nden doğuya düşen bölge ise Erdel Prensliği 

adı altında varlığını sürdürmeye çalışmıştır. Macar 

Devleti’nin üç kısma ayrılmış hali, Türk hâkimiyeti 

süresince tam bir buçuk yüzyıl devam etmiştir. 

Osmanlıların, Macar topraklarındaki hâkimiyet 

mücadelesini dört evrede toplanabilir: Birinci devre 

savaşlarını Kanuni Süleyman’ın hücumları (1526-1566), 

ikinci devreyi yüzyıl dönümünde geçen ve Macarların 

uzun harp dediği savaşlar (1593-1606), üçüncü devrede 

II. György Rákóczi’nin haris planlarından doğan savaşlar 

(1659-1664) olmuştur. Bu devrede Türkler tarafında 

Köprülü Mehmet V. Fazıl Ahmet Paşa bulunmaktadır; 

Türklerin Viyana’yı (Bécs) ikinci muhasarası dördüncü 

devre savaşlarıyla ilgilidir ve Macar tarihinde “özgürlük 

savaşları” olarak adlandırılan savaşlar gerçekleşmiştir. 

(1683-1699).

Kanuni, tarihler 1529 Mayısını gösterdiğinde, 

vezirler, devlet erkânı ve bütün kapıkulu ile 10 

Mayıs’ta İstanbul’dan hareketle Edirnekapıdan çıkarak 

hareket etmiştir. Çatalca’yı geçmesinin ardından, 

19 Ağustos’ta Macaristan’a girildikten sonra, Erdel 

Bölgesinin Beyi olan Zapolyai huzuruna kabul 

etmiştir. Sultan Süleyman, Budin (Obuda) önlerine 

geldiğinde, Eylül ayında Ferdinand kuvvetleri elinde 

bulunan ve Avusturyalı kuvvetler tarafından müdafaa 

edilen Budin’in muhasarası 5 gün gibi kısa bir süre 

almış ve büyük çapta bir savaş olmadan, Budin 

içindekilerin hayatlarına dokunulmamak kaydı ile 

kale padişaha teslim edilmiştir. Sultan, 6 gün kadar 

burada kalıp, bu sürede Zapolyai Janos Macar tahtına 

oturtulmuş ve Ferdinand ile karşılaşmak üzere Viyana 

seferine çıkılması kararlaştırılmıştır.  Osmanlı’nın 

ilk önceliği Zapolya ile sağlam ilişkiler kurmaktı. 

Osmanlı idaresi üç neden dolayısıyla Zapolya’ya 

ihtiyaç duymaktaydı: Osmanlı ordusunun gelişine 

kadar Macaristan’ı bölünmüş halde tutmak; Osmanlı 

Ö Z E L  D O S Y A



42 /  Parlamenter Eylül 2021

Ö Z E L  D O S Y A

OSMANLI GÜÇLERI 1529' DA 
VİYANA ÖNLERİNE GELEREK HEM 
AVRUPA'NIN SON KARŞI KALESİNİ 
YIKMAK HEM DE HABSBURG 
TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA 
VİYANA'YI KUŞATMIŞTIR.

birliklerinin hedeflerine yürüdüğü günlerde Macar 

illerinde sakin bir hava sağlamak; Macar topraklarının 

Osmanlı askerlerinin ihtiyaç duyduğu erzağı temin 

edebileceğinden emin olmak. Ordunun iaşe ve 

erzağı çok önemliydi çünkü ordu o zamana kadar hiç 

gitmediği uzak bir menzile yollanacaktı. Padişah, artık 

bütün dikkatini Viyana’ya vermiştir. Kanuni Sultan 

Süleyman, Budin’de 50 asker ve 1 sancak beyi muhafız 

bırakıp, Viyana’ya doğru yola koyulmuştur. Macar 

tahtını korumak, Budin’i geri almak ve Habsburgları 

Macaristan’dan atmak isteyen Sultan Süleyman, 10 

Mayıs 1529 yılında Gaza-yı Bec olarak ifade edilen 

Viyana Seferi’ne çıkmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman bizzat komuta ederek 

1529 yılında Viyana'yı 250.000 kişilik bir kuvvet ve 

300 ağır topla kuşatmıştır. Osmanlı güçleri 1529' da 

Viyana önlerine gelerek hem Avrupa'nın son karşı 

kalesini yıkmak hem de Habsburg tehlikesini önlemek 

amacıyla Viyana'yı kuşatmıştır. 27 Eylülde  Viyana 

önlerine gelen Kanuni Sultan Süleyman, Viyana’ya karşı 

birkaç hücum şiddetli mukavemet gördükten sonra, 12 

Ekimdeki Karintiya kapısı ile Ocaklar kapısı arasındaki 

surlara yönelik yapılan girişim ve hücum da sonuçsuz 

kaldıktan sonra yapılan harp meclisinde mücadeleye 

devam etmek için mevsimin müsait olmadığı, 

erzakın yetersiz olduğu, yağmur ve soğuğun çoktan 

başlamış olması nedeniyle harekatın uzatılmasında 

güçlükler oluşacağı öngörülmüş ve 2 gün daha son 

bir hücum harekatı sonrasında kuşatmayı kaldırmayı 

kararlaştırmışlardır. Sultan Süleyman 16 Aralık 1529’da 

İstanbul’a döndüğünde yaklaşık 7 ay süren Viyana 

Seferi de sona ermiştir. V. Karl ise I. François’e birlik 

çağrısında bulundu. I. François ise bu sebeple iki taraflı 

bir politika izlemek zorunda kaldı. Osmanlı ordusu bu 

kuşatmada surların bir kısmını tahrip etse bile başarıya 

ulaşamadı. Son kez yapılan genel saldırıda da başarılı 

olunamamıştır.

Dönüş sırasında da yağan kar ve soğuklar yüzünden 

çok zorluk çekilmiştir. Tarihler 27 Ekim’i gösterirken 

Budin’e gelen Kanuni’yi, burada Zapolyai karşılamış 

ve onu tebrik etmiştir. Bu girişim ve kuşatma, bütün 

Avrupa’da büyük bir heyecana yol açmıştır. 

Viyana seferi değerlendirilecek olursa, Osmanlı 

Devleti açısından zamansız bir sefer olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu tarihten sonra Kanuni ile Ferdinand 

arasında çok defa savaş olmuş ve bölgedeki güç 

dengelerinin değişmesi devam etmiştir. Osmanlı 

hâkimiyeti altındaki dönemde Macar halkı; uzun 

yıllar savaş alanı olan topraklarında, Budin Vilayeti’nin 

kurulmasından II. Viyana Kuşatması'na kadar tam bir 

sükûnet içinde hayat sürdürmüşlerdir. 

Osmanlı tehlikesinin Avrupa açısından Viyana 

Kuşatması ile doruk noktasına ulaştığı görünmektedir. 

1529 Viyana ve 1532 Alaman Seferleri, Habsburgların 

Avusturya koluna ders vermek amacında idi. 

Hristiyanlar, Viyana şehrini İslamiyet’in yayılışına ve 

Osmanlı tehlikesine karşı bir kale olarak görürken 

Osmanlılar şehri Kızıl ya da Altın Elma olarak 

adlandırmışlardır.
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1980’li yılların sonu, 1990’yılların başlarında dünyada 

önemli değişiklikler oluyordu. SSCB ve Doğu Bloğunda 

çöküşler başlamış, yüzyılını tamamlamadan Sosyalist 

Blok iflas etmişti. SSCB’yi asıl çökerten sebeplerin 

başında, SSCB’nin Afganistan’ı 27 Aralık 1979 tarihinde 

işgal etmesi ve bu işgalin on yıl sürmesi geliyordu. Hiç 

yenilmeyen Kızıl Ordu maalesef bu savaşta Afganlılara 

yenilmişti. Afganistan’a sözde solcu hükümete destek 

olmak maksadıyla girmişti. Oysa asıl maksadı güneyde 

sıcak denizleri kontrol edebilmekti. Afganistan işgali 

SSCB’ye milyarlarca dolarlık bir savaş yükü getirdi.

(Tahminen 50 milyar dolar) Bu masraf SSCB’nin 

belini bükmüştü ve Sovyetler bu savaşın ardından 

fazla yaşamadı. Hak yerini buldu. İşgal neticesinde 

Afganistan’da bir milyondan fazla insan hayatını 

kaybetti. Üç milyon kişi yaralandı ve sonu gelmeyen 

bir iç savaş başlatılmış oldu. Kızıl Ordu’yu yendiler 

ama kazanılan zaferle birlikte ülkenin bütün alt yapısı 

çöktü. Zaten dünyanın en geri kalmış ülkelerinden 

biri olan Afganistan, büyük bir yıkıma maruz kaldı. 

Bundan böyle kendisine İslam yaftası vuran tüm silahlı 

örgütler Afganistan’da üslendiler… Bu topraklardan 

dünyayı ve bölgeyi tehdit etmeye başladılar… Sovyetlerin 

Afganistan’da yenilmesi ve ardından çözülmesi ile 

Soğuk Savaş ve iki kutuplu dünya düzeni sona erdi. 

ABD dünyanın tek süper gücü olarak meydanda kaldı. 

Döneme ait önemli bir değişim de İran’da yaşanıyordu. 

1979 yılında Ayettullah Humeyni öncülüğünde İran 

halkı, Şah Rıza Pehlevi Hanedanını devirerek yerine 

İran İslam Cumhuriyetini kurmuştu. Soğuk savaşın 

hüküm sürdüğü yıllarda dünya Müslümanları, ABD 

ve Sovyetlerin gücüne bakarak, ABD ve SSCB’ye 

rağmen bir İslam devleti kurulacağına pek ihtimal 

vermiyorlardı. İran İslam Cumhuriyetinin kurulması 

ve Afganistanlı Müslümanların SSCB’ye karşı zaferi, 

dünya Müslümanlarını ümitlendiren ve cesaretlendiren 

Ö Z E L  D O S Y A
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“VARŞOVA PAKTI’DA” 

DAĞILMIŞ OLDU.

gelişmelerdi. ABD’nin başını çektiği 

emperyalist kapitalist ülkeler, 

SSCB’nin çökmesiyle “Yeni Dünya 

Düzeni” diye bir sistem geliştirdiler. 

Yeni Dünya Düzeninde yayılmacılığın 

adına” globalleşme”, tekelleşmenin 

adına “Serbest Piyasa Ekonomisi”, 

diktatörlüklerle yönetilen ülkeleri 

işgal etmek için sahte demokrasinin 

adına da,”Özgürlük Rüzgarları” 

diyorlardı. Sosyalist Blok’un dağılmasıyla elbette bu 

bloğun askeri gücü olan, “Varşova Paktı da” dağılmış oldu. 

Batının Varşova Paktına karşı kurmuş olduğu NATO 

ise varlığını sürdürmeye devam ediyordu. Zamanın 

NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, NATO’nun varlığını 

sürdürme nedenini, Ortadoğu’daki İslami gelişmelere 

bağlıyordu. İran İslam Devrimi ve SSCB’nin Afganistan’da 

uğradığı hezimet, emperyalist ülkelerin gözünü 

korkutmuştu. Ayrıca İslam, antiemperyalist ve milli 

yapısıyla Yeni Dünya Düzeninin en büyük düşmanıydı. 

En önemlisi de, İslam Coğrafyasının bereketli topraklar 

üzerinde şekillenmiş olmasıydı. Ancak İslam ülkeleri, 

Allah’ın  Müslümanlara bahşettiği bu toprakları 

koruyamadılar.

Tüm zenginliklerini emperyalistlere ve işbirlikçilerine 

peşkeş çektiler. 11 Eylül 2001 tarihinde 19 El- Kaide 

eylemcisinin ele geçirdiği uçaklarla, 

Dünya Ticaret Merkezi ve 

Pentagon binalarına çarpmasıyla, 

bu saldırılarda yaklaşık olarak üç 

bin kişi ölmüş, altı binden fazla 

kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine 

ABD, Taliban’dan Afganistan’da 

bulunan El Kaide lideri Usame 

Bin Ladin ve örgüt üyelerinin 

ya Afganistan’dan çıkarılmasını 

veya kendilerine teslim edilmelerini istedi. Ancak tüm 

ısrarlara rağmen Taliban ne Bin Ladin’i, ne de El Kaide 

elemanlarını Washıngton’a teslim etmedi. 7 Ekim 2001’de, 

meşru müdafaa hakkı çerçevesinde ABD ve İngiltere 

Afganistan’a karşı askeri operasyon başlattılar. ABD’nin 

bu işgalde önemli sebeplerinden biri de, hiç şüphesiz 

Çin, Rusya ve güneydeki okyanus sularını kontrol altında 

tutabilmekti. ABD birlikleri Afganistan’a girdikten sonra, 

Taliban’a hızla büyük darbeler vurdu. 2001 yılı sona 

ererken, Taliban hükümetini iktidardan uzaklaştırdı 

ve savaş güçlerini yok etti. Bundan sonra ABD ve 

NATO, Afganistan’ı yeniden inşa etmek ve Batı tarzı bir 

demokrasi kurmaya yöneldi.

Sovyetler Birliğinin işgali ve hemen ardından 

başlayan iç savaşların harap ettiği son derece fakir bu 

ülkeyi inşa etmek için, milyarlarca dolar para harcadılar. 

Ö Z E L  D O S Y A
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Bunun için önce Batı yanlısı bir hükümet kuruldu. 

Yeni okullar, hastaneler ve kamu tesisleri inşa edildi. 

Böylece Taliban’ın yönetimi altında eğitim görmeleri 

yasaklanan binlerce kız çocuğu, okullara gitti. Birçok 

genç kız üniversite eğitimi almış oldular. Böylece 

kadınların iş gücüne katılmaları sağlandı. Ayrıca kadınlar 

parlamentoda ve hükümette yer aldılar. (Okul, hastane 

yapımı gibi konularda, Türkiye’nin de karşılıksız ciddi 

yardımları olmuştur.) Ayrıca bu dönemde yolsuzluk, 

rüşvet gibi konular ayyuka çıktı.

Yeniden yapılanma için gönderilen, yüzlerce milyon 

dolarlık para, ya çalındı, ya da zimmete geçirildi. ABD ve 

NATO, yaptıkları yatırımlarla halkı kazanmaya çalışırken, 

diğer taraftan da hükümet kuvvetleri ile birlikte, halka 

baskı ve işkence uyguladılar. Bağram ve Guantanamo 

cezaevleri, zamanın ve tarihin en korkunç işkence 

yerlerindendi... Halk, kendisine zulüm eden ABD, NATO 

ve hükümet güçlerinden nefret etmişti. Türkiye’de, 

Afganistan’da asker bulunduran NATO ülkelerindendir.

Ancak Türk askeri, Afgan halkı ile hiçbir zaman 

karşı karşıya gelmiş değildir. Hiçbir zaman kimseye 

silahını da doğrultmamıştır. Askerlerimiz, günlük 

yaşamda ki her konuda halka yardımcı oldular. Bunun 

için Taliban dahi, askerlerimize karşı daima olumlu 

yaklaşmıştır. ABD ve hükümet kuvvetlerinin halka baskıcı 

yaklaşımları, ülkede dönen rüşvet, yolsuzluk, açlık ve 

haksızlıklar karşısında Taliban yeniden toparlandı 

ve hükümet kuvvetlerine, ABD’nin hava saldırılarına 

rağmen önemli kayıplar verdirmeye başladı. Afgan 

hükümeti, Taliban’a karşı gelişen olaylar karşısında aciz 

kalıyordu. Bunun üzerine ABD, Afgan hükümetini devre 

dışı bırakarak, 2018’den itibaren Taliban ile görüşmeler 

başlattı. Şubat 2020’de Trump yönetimi, Taliban ile 

tüm ABD güçlerinin 11 Eylül 2021’e kadar Afganistan’ı 

terk etmesini öngören bir anlaşma sağladı. Buna karşı 

Taliban’da, El Kaide ve Afganistan’daki IŞİD bağlantılı 

gruplarla ilişkileri kesme, şiddeti azaltma ve ABD destekli 

Afgan hükümeti ile müzakerede bulunma sözü verdi. 

Anlaşmanın imzalanmasından sonra Taliban, ABD 

birliklerine saldırmayı durdurdu. Kent merkezlerinde 

büyük çapta bombalama eylemlerinden kaçındı. ABD, 

Afgan ordu güçlerine hava desteğini azalttı. ABD, 11 Eylül 

2021 tarihine kadar askerlerinin tamamını çekeceğini 

belirtmesinden sonra, hükümet ordusu ve polis 

birimleri içerisinden firarlar başladı. Afgan hükümeti 

ne yapacağını şaşırmış vaziyetteydi… Bundan sonra 

Taliban güçleri bütün ülkeye hakim oldular. ABD ve 

hükümet yanlıları can korkusuyla ülkeyi boşaltıyorlar. 

Uçaklarda yer bulamayanlar, can korkusundan hareket 

halindeki uçaklara sarılıp, uçağın tekerleri arasında can 

veriyorlar. Ülkeden kaçmaya çalışanlar, ABD’nin çıkarları 

uğruna kendi milletine ihanet etmiş, onlara işkence 

eden ABD uşaklarıdır. ABD, Afganistan işgalinden 

sonra kitle imha silahları bulunduruyor gibi iftiralarla 

Irak’ı işgal etti. Sözde Irak’a da demokrasi götürecek 

ve Irak ekonomisini de kalkındırmış olacaktı. ABD, 

Irak’ta da halka karşı akıl almaz zalimlikle saldırıyordu. 

Demokrasi-kalkınma gibi iddialar, bu zalimlikleri dünya 

kamuoyunda yumuşatabilmek içindi. Ebu Gurayb 

cezaevinin , Afganistan’daki Bağram Cezaevinden bir 

farkı yoktu. Yapılan işkenceler çekilen videolarla bütün 

dünyaya gösterilip, dünyaya gözdağı veriliyordu. Ülke 

ekonomisi sıfırlandıktan ve bir milyondan fazla sivil 

insan öldükten sonra ABD, geride fiilen üçe bölünmüş, 

harabeye dönüşmüş bir Irak bırakıp askerlerini geri 

çekmiştir. Haziran 2004 yılında G -8 zirvesinde Büyük 

Ortadoğu Projesi (BOP) denilen proje ortaya atılmıştı. 

Bu projeye göre genel anlamda İslam coğrafyasında 

demokratikleşme, insan hakları, ekonomik zenginlik, 

adalet, gelir adaleti gibi uygulamaları başlatacaktı. İslam 

ülkelerinin halklarına gösterilen madalyonun süslü 

yüzüydü. Asıl olan madalyonun diğer yüzüydü. Çünkü 

madalyonun diğer yüzünde iç savaşlar, Müslümanın 

Müslümanı öldürmesi, göçler, Bağram, El Gurayb gibi 

cezaevleri ve işkenceler bulunuyordu. İslam ülkelerinin 

hemen hiçbirinde halk, idarecilerinden memnun 

değildir. Çünkü idareciler, genellikle ya kral veya 
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diktatördürler. Kendileri lüks içerisinde yaşarken, ülkede 

yoksulluk, yolsuzluk, adaletsizlik, rüşvet, hırsızlık almış 

başını gitmektedir. Halkın bu adaletsizlikler karşısında 

ayaklanmaması için işkencelerle, suikastlere, işten 

atma gibi zora dayalı yöntemlere başvurularak, halk 

sindirilmektedir. Yani İslam ülkelerinde yöneticilerle, 

yönetilenler arasındaki farklılıklar, adaletsizlikler, halkı 

her an patlamaya hazır bir bomba haline getirmişti… 

ABD’nin kendisini halkın yanında göstermesi, halkı 

kışkırtması, Arap Ülkelerinde isyanların ve neticede 

iş savaşların gelişmesine sebep oldu. Ülkeler bölündü, 

insanlar kendi vatanlarını terk edip başka ülkelere 

göç ettiler. Hayat şartları eskisini mumla aratmaya 

başladı. Kimsenin can güvenliği kalmadı. Halkı zulme 

karşı ayaklandıran ABD, kendisinin yaptığı zulümler 

yetmiyormuş gibi, İslam ismini kullanarak IŞİD ve 

türevi terör örgütleri yarattı. Bu örgütler vasıtasıyla 

hem Müslümanları katlettiler, hem de bu katliamları 

sebep göstererek, dinimizi dünya kamuoyu nezdinde 

terör dini olarak lanse ettiler. Bir taşla iki kuş vurdular. 

Zamanla da adı pek anılmayan BOP projesi, yerini Arap 

Baharı’na bırakmış oldu. Arap Baharı ülkeleri böldü, 

çok daha fakirleştirdi. Fakirlik, işkence, can korkusu 

insanları eski diktatörlerini aratır hale getirdi. Dünyada 

büyük bir göç dalgası oluştu. Diğer komşu ülkelerde bu 

dalgadan olumsuz yönde etkilendiler. Şimdilerde ise 

Afganistanlı göçmenler sorunu baş gösterdi. Bu büyük 

oranlı göçler, sadece göç edilen ülke ile göç alan ülkeyi 

ilgilendiren bir sorun değildir. Zamanla bütün dünyayı 

olumsuz etkileyecek önemli gelişmelerdir… ABD ve 

Batı’nın amacı, yaşanılanlardan da anlaşılacağı üzere, 

hiçbir zaman İslam ülkelerinin ekonomik kalkışmışlığı 

ve demokrasi içerisinde yaşamaları değildir. Sanayi 

devrimini tamamlamış ülkelerin demokrasilerini 

alıp, dünyanın fakir ülkelerine, az gelişmiş ülkelerine 

uygulamanın mümkün olmayacağını elbette ABD’de, 

Batı’da gayet iyi bilirler. Hele hele, bir ülkeyi işgal ederek, 

oraya özgürlük götüreceğim demenin çirkinliği, artık 

tüm dünya kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bir ülkeyi 

işgal etmek demek, o ülkenin halkını köleleştirmek 

demektir. O ülkenin halkını katletmek, aşağılamak ve 

kendi vatanından kovalamak demektir. Afgan halkı, 

dünyanın iki süper gücü olan ve ülkelerini işgal eden 

Rusya ve ABD’yi yenerek, ülkelerinden kovaladılar. 

Ülke olarak bağımsızlıklarını kazanmış oldular. Kim ne 

yorumu yapıyorsa yapsın, Afgan halkının bağımsızlığını 

yürekten kutluyorum. Afganistan’ın onuruna sahip çıkan 

bu kahramanlar, özgürlüğün bayramını kutlarken, ABD 

işbirlikçileri kaçmak için delik arıyorlar. 
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İslam tarihinde Hz. Peygamber’in 

Müslümanların can, mal ve din özgürlüğünü 

sağlamak amacıyla Müşrik Araplara ve Bizans’a 

karşı düzenlediği askeri seferlere gazve/meğâzî 

denildiği bilinmektedir. Bu kelime sonraki 

müslüman devletler zamanında daha çok 

müslüman olmayanlara, yer yer de merkezi 

otoriteye karşı başkaldıran müslüman asilere karşı 

yapılan askeri mücadeleyi ifade etmek üzere de 

kullanılmaya devam etmiştir. 

İslam’ın ortaya çıktığı dünyada, daha çok 

kuralsız savaşların ve istilaların egemen olduğu 

bir atmosfer mevcuttu. Müslümanların bu ortama 

taşıdıkları yenilik, savaşı belli kurallar dahilinde 

icra etme iradesi ve bu irade istikametindeki 

uygulamaları olmuştur. İslam’da sulh/barış hali 

esas olmakla birlikte can, mal ve din hürriyetinin 

tehlikeye girdiği durumlarda bir tedbir olarak 

savaş meşru görülmüştür.  Hz. Peygamber, böyle 

bir meşru savaş kapsamında arkadaşlarından 

gazvelere ancak Allah rızası için katılmalarını 

istemiş, düşmanların çocuk ve kadınlarının, 

savaşa katılmayan yaşlı, hasta ve din adamlarının 

öldürülmesini, hayvanların ve mahsullerin 

yağmalanmasını, ağaçların kesilmesini, öldürülen 

düşman askerlerinin bedenlerine zarar verilmesini 

yasaklamış,  esirlere temiz elbiseler giydirilmesini, 

karınlarının doyurulup istirahatlerinin 

sağlanmasını emretmiştir.  Keza anlaşmalara 

sadakat esasını koymuştur. 

İslam’ın getirdiği bu savaş biçimi, Türk 

kültüründe daha çok gazâ adıyla bilinmekte 

olup Türkçe literatüre IX ve X. yüzyıllardan 

itibaren yerleşmeye başlamıştır. Bilhassa Osmanlı 

Beyliği’nin ortaya çıktığı XIII. yüzyıl sonları ile XIV. 

yüzyıl başlarında Anadolu uç boylarında yaşanan 

çatışmalarda, Türkmen beylikleri ve derviş 

toplulukları arasında çok defa hem bir motivasyon 

hem de bir meşruiyet unsuru olarak kullanılmış; 

İslâmiyet’i yaymak, müslümanların yönetimindeki 

toprakları yahut nüfuz alanını genişletmek gibi 

gayeler uğrunda akınlara katılmak ve “cenk 

etmek” anlamını kazanmıştır. XIII ve XIV. yüzyıl 

Anadolu’sunun kaynaklarında, Osmanlılar’la 

Kültürümüzde Gazâ 

MEHMET ÖZDEMİR
Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Öğretim Üyesi
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komşuluğu ve gerek dost gerekse rakip olarak 

yakın ilişkileri iyi bilinen beyliklere ait eserlerde 

gazâ kelimesine ve türevlerine sıkça rastlanır.

Bilindiği gibi gerek Osmanoğulları gerekse 

diğer Türk beylikleri civarlarındaki hristiyan 

nüfus ile, hatta askerî-siyasî güç sahibi tekfurlarla 

ya da Bizans imparatoruyla komşuluk ilişkileri 

sürdürmüşler, çeşitli anlaşmalarla zaman 

zaman ortak hareket etmişler, ticarî alışveriş ve 

kültürel etkileşim ilişkilerine girmişlerdir. Bu 

gibi tasarruflar onlarda gazâ fikrinin yokluğunu 

göstermez.  Bunun yerine uç beylerinin gazâyı 

“kâfirlerle sürekli ve kıyasıya kutsal savaş” 

şeklinde anlamadıklarına delalet eder. Dolayısıyla 

onlar gazâ kavramını devirlerinin tarihî ve 

sosyolojik şartları içinde hayata geçirmişlerdir. 

Bunun sonucu olarak bir taraftan gazâ anlayış 

ve uygulamasını sürdürürken diğer taraftan  

Hristiyanlarla komşuluk ve dostluklarını, bu iki 

kelimenin öz anlamlarına uygun yahut taktiksel 

olarak muhafaza etmişlerdir. Meselâ 1323 yılında 

Alaşehir’i kuşatan Türklerin, şehrin hâkimi 

Philanthropenos’un daha önce göstermiş olduğu 

dostluk ve şecaatten dolayı kuşatmayı kaldırdıkları 

bir Bizans kaynağında anlatılır. Esasen bu tür 

ilişkiler, gazâyı ve gazileri yüceltmek üzere kaleme 

alınmış Dânişmendnâme, Battalnâme, Saltuknâme 

gibi destansı kaynaklarda açıkça dile getirilir. 

Nitekim Aydınoğlu Umur Bey’in mücadelelerini 

hikâye eden Enverî Düstûrnâme’de, Umur Bey’in 

Kantakuzenos ile ortak faaliyet için anlaştığında bu 

Bizanslı devlet adamı ile görüşüp kardeş olduğunu 

yazar. Gazâ anlayışı bu tür ilişkileri dışlasaydı 

o anlayışın temsilcilerini idealize etmek üzere 

Düstûrnâme’yi kaleme alan Enverî, Umur Bey’le 

Bizans imparatorunun kardeş olmasını aktarmama 

yoluna gidebilirdi.

Gazâ kavramının Osmanlı Beyliği’nin fütuhat 

yoluyla büyümesindeki önemli faktörlerden 

birini teşkil ettiği muhakkaktır. Bununla birlikte 

gazilerin, sadece ve her an din uğrunda çarpışmayı 

düşünen gerçek dışı kişilikler olarak çizilmesi 

de yanlış olur; siyasî ihtirasların Anadolu ve 

Rumeli gazi zümreleri arasında da önemli bir rol 
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oynadığını, gazâya katılanların en azından bir 

kısmının aynı zamanda esir ve ganimet yani maddî 

kazanç peşinde koştuklarını göz ardı etmemek 

gerekir. Nitekim XIV. yüzyılın birinci yarısında 

Karesi Beyliği’nde kaleme alındığı tahmin edilen 

ve “Gazilik Tarîkası” adlı bölümüyle konumuz 

açısından büyük önem taşıyan bir ilmihal 

kitabında gazilik en helâl kazanç yolu olarak, 

fakat aynı zamanda ticaret, ekincilik gibi kazanç 

mertebelerinden biri olarak sayılmıştır.

İstanbul’un fethinden sonra merkeziyetçiliğin 

daha gelişkin bir biçimde inşası çerçevesinde  

uç boylarındaki akıncı faaliyetleri daha sıkı 

şekilde kontrol altına alınmış, buna bağlı olarak 

geçmiş günlerin serbest gazâ ruhunu temsil 

eden gelenekler ve anlayışlar eski önemini 

kısmen yitirmiştir. Buna rağmen gazâ kavramının 

gözden düştüğü söylenemez. Osmanlıların 

çeşitli savaşlarını anlatan eserlere “gazavâtnâme” 

adının verilmesi, açıkça bunu göstermektedir. 

İlk örneklerine XV. yüzyılda rastlanan 

gazavatnâmeler, XVI. yüzyılda artarak I. Selim 

ve Kanûnî Sultan Süleyman’ın seferleri etrafında 

yoğunlaşır. Osmanlı Devleti’nin gerileme devrine 

girmesiyle de azalmaya başlar; son örneklerini 

ise 1853 Kırım ve 1897 Yunan seferleriyle ilgili 

olanlar oluşturur. Türk edebiyatında bugüne kadar 

tesbit edilebilen gazavatnâmelerin sayısı 250’nin 

üzerindedir. Bunlardan kırk kadarı manzum olup 

mesnevi tarzında kaleme alınmıştır.

Gazavâtnâmelerden başka bir çok fıkıh/

hukuk metninde de gazâ ile ilgi bölümlere yer 

verilmiştir. Bu bölümlerde gazâ yahut cihadın 

önemi, kimlere ne zaman farz olacağı, gazaya 

çıkan gâzîlerde bulunması gereken sıfatlar, 

gazâdan önce yapmaları gereken işler, gazâda 

galip gelinmesi durumunda ganimetlere ve 

esirler uygulanacak muamele gibi pek çok konuya 

değinilmektedir. Bunlar, gazânın felsefesini ve 

metinlerin kaleme alındıkları dönemlerde gazâya 

dair teorik çerçeveyi anlamak açısından büyük 

bir öneme sahiptirler. Merhum Şinasi Tekin’in 

Risâletü’l- İslâm adlı ve Eski Anadolu Türkçesiyle 

yazılmış bir metninden alarak “Gazilik tarikası” 

adıyla yayımladığı kısım ilginç bir örnek teşkil 

etmektedir. Şinasi Tekin gazâ konusunda temas 

eden Bahrü’l-Fevaid isimli bir başka eserden 

hareketle bir gazinin gazâya çıkmadan önce 

atması gereken on adımdan bazılarını şu şekilde 

sıralamaktadır: 1. Eğer anası babası varsa onların 

rızâsını alacak, 2. Namaz ve oruç gibi Allah’a olan 

borcunu ödeyecek, 3. Evine nafaka bırakacak, 

4. Gazâ için gerekli nafakasını helâl kazançtan 

sağlayacak, 5. Emîr ve vâliden gazâ için ferman 

gelecek, 6. Arkadaşının haklarını gözetecek, 

7. Yolda kimseyi incitmeyecek, 8. Düşmandan 

kaçmayacak, 9. Ganimet malına ihanet etmeyecek, 

10. Gazâdan niyeti, dinin yüceliği ve Müslümanlara 

yardım olacak.  Yine aynı eserde ideal bir gâzi tarif 

edilirken bazı hayvanlara atfedilen özelliklerle 

irtibat kurulması da oldukça dikkat çekicidir. Buna 

göre iyi bir gâzi aslan gibi cesur ve kahraman,  

kaplan gibi kibirli ve zorlu, ayı gibi kuvvetli, kurt 
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BEKTAŞÎ TARİKATIYLA İLGİSİNDEN 
DOLAYI YENİÇERİLERE “GÂZİYÂN-I HACI 

BEKTÂŞ-I VELÎ” DENİRDİ. 

gibi saldırgan, eziyetler karşısında eşek gibi sabırlı, 

komutanına bağlılıkta köpek gibi sadık, fırsat 

kollamada horoz gibi uyanık olmalıdır. 

Gazavâtnâmeler, Tevârih-i Âl-i Osmanlar, 

menâkıbnâmeler gibi Osmanlı kültür tarihi 

için son derece önemli kaynaklarda, gazâya 

katılan askerler yahut gönüllüler gâziler olarak 

adlandırılmışlardır. Osmanlılarda bütün askerlere 

“guzât-ı İslâm” (İslam’ın gazileri) denmiştir. 

Bektaşî tarikatıyla ilgisinden dolayı yeniçerilere 

“gâziyân-ı Hacı Bektâş-ı Velî” denirdi. Yeniçeri 

Ocağı âdeta gazi âdetlerinin sistemleştirilmesidir. 

Başlangıçta savaş esiri hıristiyan çocuklarının 

eğitilerek devlet hizmetine alınmaları, 

başlarına ak börk giydirilmesi, keza tahta çıkan 

padişaha umumiyetle bir tasavvuf büyüğü veya 

nakîbüleşraf, bazan da şeyhülislâm tarafından 

kılıç kuşatılması gazilik geleneğiyle açıklanabilir. 

Aynı şekilde zafer kazanan kumandana törenle 

gazi çelengi takılması da doğrudan bununla 

ilgili bir uygulamadır. Osmanlı padişahları 

da bizzat katıldıkları seferlerde kazandıkları 

başarılar sebebiyle bazı müelliflerce gazi 

unvanıyla anılmışlardır. Daha sonra bizzat sefere 

çıkmasalar da kazanılan zaferler dolayısıyla 

bu unvanla anılan padişahlar da vardır. Meselâ 

1732’de Tebriz’in alınması üzerine I. Mahmud’a, 

1769’da Rus ordularının Hotin’den püskürtülmesi 

dolayısıyla III. Mustafa’ya gazi unvanı verilmişti. 

II. Abdülhamid Doksanüç Harbi’nden dolayı 

Şeyhülislâm Hayrullah Efendi’nin fetvasıyla gazi 

unvanını almıştır. Aynı savaşta gösterdikleri 

kahramanlıklar dolayısıyla Plevne müdafii Osman 

Paşa ile Doğu Anadolu cephesi kumandanı Ahmed 

Muhtar Paşa’ya Sultan Abdülhamid tarafından 

gazi unvanı verilmiştir. Nihayet Sakarya Meydan 

Savaşı’ndan sonra 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal’e 

mareşal rütbesiyle birlikte gazi unvanı verilmesi 

de bu geleneğin bir devamıdır. Laikliğin ve 

soyadı kanununun kabulünden sonra bile gazi 

unvanının kullanımı devam etmiştir. Türkiye’de 

1927’den beri her yıl düzenlenen Gazi Koşusu 

bu unvanla yapılmaktadır. Eski adı Gazi Eğitim 

Enstitüsü olan yüksek okul 1982 yılında Gazi 

Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür. İstiklâl Savaşı’na 

katılarak İstiklâl madalyası alanlara “İstiklâl Savaşı 

gazisi” denmektedir. Aynı şekilde Kore ve Kıbrıs 

savaşlarına katılanlar da bu unvanla anılır.
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Lafı dolandırmaya gerek yok. Bu yazının 

şu an yaşadığından farklı ve daha iyi bir hayat 

isteyenlere, daha iyi bir hayatın istikbalde 

yaşanmasını isteyenlere bir öneri olduğunu 

belirtmek lazım. Elbette herkes inşa sürecinde 

mimar, mühendis, usta olmayacak. Kimimiz 

amele, kimimiz çalışanlara çay, kahve, ayran 

yapan, kimimiz de "Ne güzel bir iş yapıyorsunuz." 

diyen olacak. Şu bir gerçek ki biz istesek de, 

istemesek de bir istikbal inşası olacak. O halde 

bizim de ortağı olduğumuz bu istikbalin inşasına 

tesir eden olmanın yoluna bakmak sanırım 

gerçekçi ve akıllıca olacaktır. Aksi halde yaptırdığı 

ev hakkında malumatı olmayan ev sahipleri 

gibi istemediğimiz biçimdeki odalarda uyumak, 

çocuk yetiştirmek, misafir ağırlamak, istemediğimiz 

şekillerdeki lavabolarda abdest almak zorunda 

kalabiliriz.

1. Farkındalık: İstikbalin inşası sürecinde ilk aşama 

hayat tarzının, fiziksel ve sosyal sistemlerin, anlayışların 

ne olduğunun ve bunların hangilerinin devam edip 

etmeyeceğinin farkında olunması demektir. Konunun 

bir derece kökenine inersek sondan başa doğru 

şunların farkında olunmasını kastediyoruz:

* Davranış-hissiyat-fikriyat: Biz hangi hissiyatı 

niçin yaşıyoruz, hangi fikriyata niçin sahibiz ve hangi 

davranışı niçin yapıyoruz? Mesela, bazılarımız işlerini 

niçin üstünkörü yapıyor? Kendi işini üstünkörü 

yaptığı halde başkasının o şekilde yapmasına niçin 

kızıyor? Üstünkörü iş yapma konusunda nasıl fikirler 

İstikbal İnşacılarına 
Eylem Planı

LOKMAN AYVA
22. Dönem İstanbul 

Milletvekili

Ö Z E L  D O S Y A
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şekilde meydana gelmiş ise toplumsal kültür hızla 

meydana gelir. Tabi şu gerçeği de akıldan çıkarmamak 

lazım: Toplumsal kültür önceki medeniyetten de izler 

taşır. Sonraki medeniyet eğer önceki medeniyetin sahip 

olduğu sahalara fazlasıyla sahip olur ve daha güzel 

önerilerde bulunursa ve insanlara o şekliyle ulaştırırsa 

önceki medeniyetin izleri pek kalmaz bile. Medeniyetin 

ortaya çıkardığı sahaların bir başka ifadeyle disiplinlerin 

teşekkülü büyük insanları gerektirir. Daha doğrusu 

büyük insanlar her zaman vardır lakin o büyük insanın 

vizyonu, derdi bir medeniyet kurmak olmalıdır. Şu anda 

üniversitelerimizde, gazetelerde, dergilerde, STK'larda 

pek çok büyük insanımız var. Ne yazık ki bu eşsiz 

insanlar "Batı Medeniyeti" dediğimiz, insanlığa yıkım ve 

bencillik getirmiş, hüsran yaşatmış medeniyeti

üretiyoruz? Bayrak sevgimizden tutun, kamuda 

çalışma isteğimizin aşırılığına, trafik kazalarına 

kadar sergilediğimiz davranış, yaşadığımız hissiyat 

ve ürettiğimiz fikirlerin belirleyicisi, parçası 

olduğumuz toplumumuzun kültürüdür.

* Toplumsal kültür: Toplumsal kültür iyi veya 

kötü şekilde meydana gelmiş olabilir ve toplumun 

fertlerini de iyi veya kötüye yönlendirebilir, hatta 

mecbur bırakabilir. O yüzden toplumsal kültürü 

meydana getiren "medeniyet"e iyi bakmak lazım.

* Medeniyet: Toplumsal kültürü meydana 

getiren medeniyetler bir anda ortaya çıkmazlar. 

Medeniyeti meydana getirmek için büyük 

mütefekkirlere, âlimlere, sanatçılara, siyasetçilere 

ihtiyaç vardır. Eğer medeniyet tatminkâr bir 

Ö Z E L  D O S Y A
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Selam olsun kendi milleti, 
coğrafyası için çalışanlara! Selam
olsun kendi medeniyetimizi 
teşekkül ettirip insanlığa
hediye edenlere!

Ö Z E L  D O S Y A

düzeltmeye çabalamaktadırlar. Hâlbuki medeniyeti 

ortaya çıkaran, zorunlu kılan faktör sorunluysa 

medeniyetin sorunsuz olması imkânsızdır. 

Medeniyetler mutlaka ve mutlaka bir inanca dayanarak 

meydana gelirler. Bu yazıyı buraya kadar okuma 

zahmetine girmiş siz büyük insanlara veya sonradan 

haberdar olacaklara âcizane önerim: Yine benzer 

çalışmalar yapalım ama inancımızla mütenasip olsun. O 

zaman kendi medeniyetimizi teşekkül ettirmiş oluruz.

* İnanç: Hangi inanç olursa olsun bir medeniyete 

gebedir. İnanç hissedilmek, düşünülmek ve 

yaşanmak ister. İşte bu istekle yaşadığınız yerlere 

şekil verirsiniz, ilişkilerinize yansıtırsınız ve fikir fikri 

üretir ve medeniyet denilen süreç gerçekleşir. Zaten 

"medeniyet" kelimesi Arapça etimolojisi itibarıyla 

"dinin mekânı, dinin yaşandığı yer" demektir. İnancı 

doğru bilmek medeniyete atılacak ilk adımdır. Tüm 

bunların farkındalığı istikbalin inşasında en önemli 

aşamadır. 2. Çalışma sahası/disiplini belirlemek: 

İnancı genel hatlarıyla bilmek fakat iştigal edilecek 

sahayla ilgili olan inancı da nüfuz ederek öğrenmek 

kaçınılmazdır. Siyasetle mi, ticaretle mi, savunma 

sanayisiyle mi, tıpla mı, adaletle mi her ne sahada 

iştigal edilecekse inancımızın o sahada ne dediğini 

muhteşem bir şekilde öğrenmeli, anlamalı ve farklı 

örneklere tatbik edebilmeliyiz. Uzmanı olmamakla 

beraber şahsım olarak savunma sanayisinde bir 

müslümanın kitlesel öldürme silahı yapamayacağını 

düşünüyorum. Bunun yanında etkisiz hale getirilmesi 

hak noktasında kesinleşmiş birini her nerede olursa 

olsun bulabilecek bir mermiyi geliştirmesi icap 

edecektir. Bu tür yaklaşımlar “Batı Medeniyeti” ile bizim 

medeniyetimizin savaşla ilgili farkları olarak kabul 

edilebilir. 3. Farkları belirleyip geçiş yöntemlerinin 

geliştirilmesi: Bir istikbal inşacısı kendi inancını genel 

olarak, iştigal edeceği sahayı da teferruatlı bir şekilde 

anlayıp fikirler, eserler, ürünler geliştirmeye başladıysa 

bu aşamaya gelmiş demektir. Diyelim ki insanın 

yetiştirilmesiyle ilgili olarak inancına ve dolayısıyla 

medeniyetine uygun bir yöntem geliştirdi. Peki, şu ana 

kadar uygulanan eğitim yönteminden yeni yönteme 

niçin geçilmeli ve nasıl geçilecek? Bunların da ortaya 

konması icap eder. 4. Kesintisiz gelişim ve yaygınlık: 

Bir medeniyetin sahalarında ne kadar çok insan iştigal 

ederse o kadar çok gelişir ve o kadar hızla toplumsal 

kültürü şekillendirir. Toplumsal kültürün şekillenmesi 

de doğrudan fertleri etkiler. Dolayısıyla kesintisiz bir 

gelişim hedefiyle çalışmak, sonuçları yaygınlaştırmak 

istikbal inşasının vazgeçilmez karakteridir. Eğer istikbal 

inşası kapsamlı ve yaygın bir şekilde olmazsa harika 

bir otomobille bozuk yollarda gitmek zorunda kalmak 

gibi olur. Kendi medeniyetini teşekkül ettirmek yerine 

insanlığa hüsran yaşatan medeniyeti düzeltmek 

gibi beyhude bir çaba içinde olanların hâllerini sizin 

tahayyülünüze emanet ediyoruz. Selam olsun kendi 

milleti, coğrafyası için çalışanlara! Selam olsun kendi 

medeniyetimizi teşekkül ettirip insanlığa hediye 

edenlere! 
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SEN OLDUN ÇANAKKALE

Çanakkale Şehidi Dedem Osman’ın 
 aziz ruhuna ithafen…!

  
Kim kabul edebilir, bu insafsız işgali,

Yedi düvel bir oldu, dünyada yok emsali,
Topa tuttular yurdu, yıkıldı bütün evler,

Enkaza döndü vatan, dağıldı aileler..!

Ayaklandı Mehmetçik, düşmedeyken son kale,
Bu milletin umudu, sen oldun Çanakkale..!

Düşürmedin ayağa, ırzını, iffetini,
Tarihini, dinini, yaşama nedenini,

Ayağında postalın, sırtında yırtık mintan,
Boyandı gül bedenin, baştanbaşa kızıl kan..!

Götürmesin Hak bizi, yeni bir izmihlale,
Ruhumuzu yücelten,  sen oldun Çanakkale..!

Bize düşen korumak, bu vatanı bölmeden,
Üzmemek şehitleri, onu bize devreden,

Gelin dostlar kardeşçe, gelelim bir araya,
Dönüşsün güzel yurdum, yıkılmaz bir saraya..!

Bu ülkeyi kurtarmak, asla gelmez ihmale,
Yeniden tarih yazan, sen oldun Çanakkale..!

Müstevli donanması, hayâsızca saldırdı,
Omuzunda mermiyi, Seyit Çavuş kaldırdı,
Sürdü mermiyi topa, ya Allah ya Bismillah,

Arkasından zaferi, lûtfetti yüce Allah..!

Viraneyken memleket, işte geldik bu hale,
Son kurtuluş destanı, sen oldun Çanakkale..!

    Halil ÜRÜN
          16 Mart 2014 / Ankara



56 /  Parlamenter Eylül 2021

TANIM
İşaret dili, el hareketleri ve mimikler kullanılarak 

iletişim sağlanan bir dildir. Uluslararası değildir ve 

ülkelerin kendi işaret dilleri vardır.

TÜRK İŞARET DİLİ TARİHİ
Çeşitli yayınlar Türk işaret dilinin tarihin en eski 

‘kayıtlı’ işaret dili olduğunu göstermektedir. İbn-i 

Batuta Seyahatnamesi'nde 14.yüzyıl başlarında 

Anadolu'da işaret dilinin kullanıldığı ifade edilir. 

Osmanlı sarayında II. Beyazıt döneminden itibaren 

işaret dilinin kullanıldığı, saray içinde ‘dilsiz’ olarak 

adlandırılan ‘içoğlanlar’ olduğu (harem kısmında da 

benzer ‘dilsiz’ kadın çalışanlar olduğu) bilinmektedir. 

Saray ‘dilsizlerinin padişaha en yakın hizmetliler olarak 

Türk İşaret Dili Tarihi Ve  
İşaret Dili Türkiye 

Cumhuriyeti Süreci

faaliyet gösterdikleri ve saray içinde gerek içoğlanların 

ve gerekse diğer üst düzey saray çalışanlarının işaret 

dilini öğrendikleri ve kullandıkları , saray içinde 

işaret dilinin öğretildiği bir okul olduğu da kayıtlarda 

mevcuttur. Saraydan emekli olanların İstanbul’da 

esnaf olarak çalıştıkları da değişik seyyah, diplomat ve 

araştırmacılar tarafından eserlerinde not edilmiştir.

Evliya Çelebi’nin kayıtlarına göre Osmanlı 

Devletinde AHİLİK Ocağında işaret dilinde kalfa-usta 

derecelerine mesleki eğitim olduğu bildirilmektedir. 

Osmanlı'da 16 ve 17'nci yüzyıllarda mahkemelerde 

işaret dilinin kullanıldığını biliyoruz. 1902 yılında

II. Abdülhamit tarafından kurulan Yıldız Sağırlar 

Okulu'nda da sözel eğitim de verilse de asıl olarak 

Ö Z E L  D O S Y A

TÜLAY SELAMOĞLU
24. Dönem Ankara Milletvekili

Ülkemizde her yıl doğan bin çocuğun ortalama üç tanesi işitme engellidir. Bu bebekler, kendi içinde 
ayrım gösterse de en az yarısı genellikle ağır veya tam kayba yakın işitme kaybından muzdariptirler. 

İşitme engelli bir bebeğin erken teşhisi, hatta mümkünse hemen doğumda çok önemlidir. İşitme 
engellilerin işaret dili ve teknik desteklerle sosyalleşmesi, eşit eğitim alması, meslek sahibi olması ve 
yardıma ihtiyacı olmadan hayatını devam ettirebilmesi için son yıllarda çalışmalar yoğunlaşmıştır.
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işaret dilinde eğitim de yapılmaktaydı. Aynı durum 

Osmanlı döneminde açılan İzmir Sağırlar Okulu için de 

geçerlidir. (Artık Yunanistan’da olan Osmanlının ikinci 

Sağırlar Okulu olan Selanik Sağırlar Okulu hakkında 

elimizde bilgi yok.) Bu durum aşağı yukarı 500-600 

yıllık bir dönem boyunca işaret dilinin ve İşitme Engelli 

kimliğinin Osmanlı topraklarında muteber kabul 

edildiğinin bir delilidir.

Osmanlı öncesi Atina Devleti, Roma ve Hıristiyan 

Bizans ve Osmanlının çağdaşı Avrupa ülkelerinde işaret 

dili bir dil olarak kabul edilmezdi. Tüm engel grupları 

gibi İşitme engellilerin de vatandaş olarak hakları 

yoktu. Mirastan pay alamaz, evlenemez, kilise ya da 

sinagoglara kabul edilmez, günahkar kabul edilirlerdi, 

hatta ölünce kilise mezarlıklarına bile gömülmez, dinsiz 

mezarlığına gömülürlerdi.

Avrupa’da ilk kez Fransız ihtilali ile Tüm engel 

grupları ile işitme engellilere vatandaşlık hakları ve 

işaret dilinde eğitim hakkı verilmiş,işaret dili işitme 

engellilerin dili olarak kabul edilmiştir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İŞARET DİLİ SÜRECİ
Cumhuriyetin kurulmasından sonraki dönemde 

önce İstanbul’daki okul kapatılarak İzmir’deki okula 

dâhil edildi; sonra bu okullar (benzer engellilere eğitim 

veren diğer okullar da) Sağlık Bakanlığı’na bağlandı. 

Ve yavaş yavaş işaret dilinden mecburi sözel okullara 

doğru geçiş başladı; bu başlangıcında o yıllarda 

Avrupa’da güçlenen Milano Konferansı (1880) kararları 

rol oynadı. O yıllardaki en modern bilgiyi yeni kurulan 

Cumhuriyete taşımak isteyen bilim insanları (özellikle 

hekimler) işaret dilinden ziyade ‘ne olursa olsun 

konuşturmak’ mantığıyla işaret dilini ikinci plana atan 

bir yaklaşım sergilediler. Bu yaklaşım 1950’lere kadar 

hiçbir zaman tam olarak oturmadı; benimsenmedi ve 

okullarda yine de işaret dili en yaygın iletişim ve eğitim 

dili olarak kaldı. 1950’lerde ‘özel eğitim’ sisteminin 

kurulmaya başlanmasıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı 

olan bu okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na geçtiler. 

Ve o yıllarda yurtdışından gelen bilim insanları ve 

orada eğitim alarak dönen Türk öğretmenler ve 

idareciler, işaret dilinden iyice uzaklaşan bir sistem 

benimsediler. Özellikle Eskişehir’deki işitme engelliler 

öğretmenliğinden mezun olan öğretmenlerin 

okullarda görev almasıyla işaret dili, düşmanlığı 

1970’lerde tam olarak yerleşti. Hâlbuki bu tarih 

(1970’ler), Batı dünyasında işitme engelliler için ‘tek 

yönlü zorunlu sözel eğitim’in yetersizliğinin artık 

anlaşıldığı dönemdi. Okullardaki 
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2005 YILINDA TÜRK 
İŞARET DİLİNİN 

KULLANILMASININ 
KABULÜ İLE İLGİLİ 

YASA TBMM DE KABUL 
EDİLDİ. 

okuma yazma düzeyinin ve akademik yetersizliğin 

fark edilmesi ile Batı’dan işaret diline geri dönüldüğü bir 

dönemde Türkiye’de işaret dili düşmanlığı kemikleşti. 

1950 yılında işitme engelli okullarında işaret dili 

kullanımı yasaklandı. Takip eden yıllarda işaret dili 

büyükten küçüğe aktarılan bir dil olarak kaldı. Bu 

anlamda işitme engelliler okulları (işaret dili bir eğitim 

dili olarak yasaklansa bile) bu okullara gelen İşitme 

Engelli öğrenciler için işaret dilinin öğrenilip geliştiği ve 

sosyalleştikleri yerler olmaya devam etti.

İşaret dilinin bir eğitim dili olmaktan çıkması ve 

kamusal alanda kullanılmaz olması, işaret dilimizin 

gelişimini de etkiledi ve konuşma dilindeki farklı 

şivelere benzer ayrışmalar da yaşandı. İşaret 

dilini denetleyen bir otoritenin olmaması sorunu 

derinleştirdi. Sonuçta işaret dili gelişmiş tüm 

ülkelerde (1990’lardan itibaren) eğitim programı 

içinde yer bulurken (total iletişim veya çift dilli eğitim 

teknikleriyle), altyapı sorunlarının çözümlenemediği 

ülkemizde eğitim kurumlarında yer alamadı. 1995 

yılında MEB bilimsel inceleme olmadan topladığı 

işaretleri kitap halinde yayınladı; tepki gösterilince 

kitabın yaygınlaşması durduruldu. (Bu kitabın giriş 

kısmında da amacın okullarda işaret dili kullanmak 

olmadığı ama ülke çapında erişkin İşitme Engelli 

vatandaşların kullandığı işaret dilini birleştirmek 

amacı hedeflendiği özellikle vurgulanmıştı). 2005 

yılında Türk İşaret Dilinin kullanılmasının kabulü ile 

ilgili yasa TBMM de kabul edildi. Yetkili kurum olarak 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)- Türk Dil Kurumu (TDK) 

– Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) – 

Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA) ve İşitme Engelliler 

Milli Federasyonu görevlendirildi.

Yetkili kılınan 4 kurumda işaret diline vakıf görevli 

bulunmadığı için TDK önderliğinde Türk İşaret Dili 

Bilim Onay Kurulu (TİDBO) oluşturuldu. 2007 yılında 

yapılan çalıştay sonucunda Türkiye İşaret Dili (TİD) 

Parmak Alfabesi onaylandı. (Çalıştay raporu, EK1). 
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İşitme engelli bir bebeğin erken 
teşhisi çok önemlidir.

TDK web sitesinde mevcut sözlüklerinde kelimelerin 

parmak alfabesi ile görünümlerini 2008 yılından 

itibaren sunmaya başladı. 

2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı “Türk İşaret Dili 

Sözlüğü”nü çıkardı. 

2013 yılında “İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü” 

yayınlandı. 

İşaret dili sözlükleri resimli ve video şeklinde 

yayınlandı.

İşitme Engelliler Dünya Konferansı – WFD congress 

(Ankara-2015)

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları – Deaflympics 

(Ankara-2017)

İşaret Dili Linguistik Bilimi ve Deaf Studies (Sağır 

Kültürü ve Sağır Çalışmaları) üzerinde çalışmalar 

devam ediyor.

İŞİTME ENGELLİ DEVLET DESTEĞİ
Ülkemizde her yıl doğan bin çocuğun ortalama 

üç tanesi işitme engellidir. Bu bebekler, kendi içinde 

ayrım gösterse de en az yarısı genellikle ağır veya 

tam kayba yakın işitme kaybından muzdariptirler. 

Doğumsal işitme kayıplı çocuklarda problemin 

yaşandığı bölge genellikle iç kulaktaki hücreler ya 

da işitme sinirinin uyaranları iletmesi süreciyle ilgili 

bir takım bozukluklardır. Bu bölgedeki problemi 

tedavi edecek bir ilaç ya da operasyon yoktur. Bunun 

anlamı, özel destek cihaz veya yöntemleri devreye 

sokulmadıkça bu çocukların işiten yaşıtlarının doğal 

kazanımlarına erişememesidir. Söz konusu doğal 

kazanım bebeklerdeki işitme, buna bağlı dil gelişimi, 

zihinsel ve sosyal gelişimlerdir. Bu beceriler doğumdan 

3 yaş dönemine kadar çok hızla edinilir. 3–6 yaş 

arasında ise hızı azalarak kazanılmaya devam eder. 

Dolayısıyla işitme engelli bir bebeğin erken teşhisi 

(hatta mümkünse hemen doğumda) çok önemlidir. 

Sağlık Bakanlığı 2003’den bu yana son derece etkili 

bir şekilde “Yenidoğan İşitme Tarama Programı”nı 

yürütmektedir. Teşhisle beraber zamana karşı bir 

yarışla bebeğin dil öğrenmesinin yaşıtlarıyla paralel 

bir süreci takip etmesini sağlamak için koklear implant 

ameliyatı(2016) ve işitme cihazı(2010) devlet tarafından 

karşılanmaktadır.

YÖK uzman yetiştirmek için “Odyoloji Lisans” açtı. 

Cihazın doğru şekilde uygulanmasını sağlayacak 

‘akustikerler’ (işitme cihazı teknikerler)’inin de 

yetiştirilmesi gerekmektedir.

SONUÇ
TV programlarında işaret dili tercümanlarının 

veya altyazı uygulamalarının artması, “İşitme engelli 

TV” açılması, sporda desteklenmeleri, sosyal destek 

programları, kamusal alanlarda işaret dili bilen 

tercümanların varlığı, işaret dili kurslarının,lisans 

programlarının açılması, aile destek programları 

,koklear implant, işitme cihazı, üniversitelerde destek 

eğitimleri, takip ve destek hizmetleri işitme engeli 

olmayan bireylerle sosyalleşmelerini sağlamaktadır. 

İşitme engellilerin işaret dili ve teknik desteklerle 

sosyalleşmesi, eşit eğitim alması, meslek sahibi 

olması ve yardıma ihtiyacı olmadan hayatını devam 

ettirebilmesi için tespit edilen ihtiyaçlar için çalışmalar 

devam ediyor. 
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-Bize kısaca kendiniz tanıtır mısınız?

Bilim ve teknolojiye her zaman öncelik veren 

birisi olarak Eskişehir’de başlayan ve sonrasında 

ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümünden Şeref 

Öğrencisi olarak lisans derecesine ve İngiltere 

Newcastle Üniversitesinden doktora unvanına 

uzanan bir eğitim yolculuğum bulunuyor. Doktora 

sonrası araştırmalarımı da yine İngiltere Newcastle 

Üniversitesinde ve Alexander Humboldt Bursu ile 

Almanya Karlsruhe Üniversitesinde yürüttüm. Anadolu 

Üniversitesi Seramik Mühendisliği Bölümünde 

başlayan akademik kariyerim kapsamında 1996 yılında 

Doçent ve 2001 yılında da Profesör unvanını elde 

ettim. 70’i SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 

140’ın üzerinde eserim ve ayrıca 6 adet de uluslararası 

kapsamda patentim bulunmaktadır. Yeni bilimsel 

Ülke Yararını Gözeten 
Bir Kurum: TÜBİTAK  

 

gelişmelere odaklanırken TÜBİTAK Bilim Ödülü dahil 

olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde farklı 

ödüllere de layık görüldüm. Türkiye Bilimler Akademisi 

(TÜBA), Dünya Seramik Akademisi (WAC) ve Avrupa 

Akademisi (AE) üyesiyim.

Sabancı Üniversitesinde Araştırma ve Lisansüstü 

Politikalar Direktörü, Rektör Yardımcısı ve Rektör Vekili 

olarak farklı yıllarda görev aldım. Yönetsel görevlerimin 

arasında Yükseköğretim Kurulu görevlerim olarak 

YÖK Üyeliği ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi görevlerim 

de bulundu. YÖK Başkan Vekilliği görevini ise 21 

Temmuz 2016 ve 12 Ocak 2018 tarihleri arasında 

yürüttüm. Bilim ve teknolojinin öncülüğünde izlediğim 

süreç içerisinde de 22 Şubat 2018 tarihinden itibaren 

TÜBİTAK Başkanı olarak ekosistemimize hizmet 

sağlamaktan, ekosistemimiz için çalışmaktan mutluluk 

P A R L A M E N T E R  B A K I Ş

PROF. DR. HASAN MANDAL
TÜBİTAK Başkanı
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GELİŞMİŞLİK 
DÜZEYİNİN EN ÖNEMLİ 
ÖLÇÜTÜ OLAN BİLİM 

VE TEKNOLOJİNİN 
MEŞALESİNİ 
TAŞIMIŞTIR. 

duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları 

Kurulu kapsamında 8 Ekim 2018 

itibari ile üyesi ve 1 Kasım 2018 itibari 

ile Başkan Vekilli olarak da görev 

yapmaktayım. 27 Nisan 2019’da YÖK 

üyeliğine seçildim.

-24 Temmuz 1963 tarihinde 
TÜBİTAK kuruldu. Bize kısaca kurumun 

tarihinden bahseder misiniz?

TÜBİTAK, kurulduğu 24 Temmuz 1963’den bu yana 

ülkemizin bilim ve teknolojideki yönünü belirleyen, 

değişen çağa ayak uydurarak projelerinde ve stratejik 

yaklaşımlarında ülke yararını gözeten bir kurum 

olmuştur. Kurumumuzun kuruluş aşamasındaki en 

temel görevleri, özellikle doğa bilimlerinde temel ve 

uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve 

genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmek olarak 

belirlenmiştir. Süreç içerisinde şekillenmeye devam 

eden destek programları ile kurumsal yapısında 

araştırma, teknoloji ve yenilik ile bilim insanı destek 

programları önemli bir yer almıştır. Toplumda bilimsel, 

teknolojik ve yenilik faaliyetlerine yönelik farkındalığın 

artırılması için bilim ve toplum 

odaklı imkanlar ilk yıllarından 

başlayarak önemli düzeyde 

artmıştır. Gelişmişlik düzeyinin 

en önemli ölçütü olan bilim ve 

teknolojinin meşalesini taşımıştır. 

Tarihçemizde TÜBİTAK Marmara 

Araştırma Merkezi olarak hizmet 

veren merkezimizin kuruluşu da önemli bir yer tutuyor. 

Merkezimiz 1972 yılında kurulmuş olup tarihçesini 

ele alan bir kitabımız da yayınlanmıştır. Günümüzde 

kurumumuz, Başkanlık, Merkez ve Enstitülerinde 

yaklaşık 5 bin çalışanı olan, toplam 23 enstitüsü 

bulunan ve ekosistemimiz genelinde çeşitli destek 

imkanları sağlayan bir kurumdur. 

Bu yıl 58. yılımızı kutlayan bir kurum olarak 

ülkemizin bilimsel ve teknolojik bağımsızlığı için 

mücadele veren bir kurum olmaya devam ediyoruz. 

Atalarımızdan miras aldığımız birlikte çalışma ve 

birlikte başarma kültürünü bilim ve teknoloji alanında 

uygulayarak, ülkemizin bilim ve teknoloji temelli 

gelişmesini, ilerlemesini, uluslararası alanda lider 

ülke konumuna gelmesini sağlıyoruz. Her düzeyde 
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araştırmayı ve araştırmacıyı destekleyen TÜBİTAK, 

bugüne kadar yaptığı katkılarla, üniversitelerimizin 

ve sanayimizin araştırma yapma kapasitelerini 

geliştirmiş, her yaşta bilim insanlarımızın sayıca 

ve nitelikçe artmasına katkı sağlamış bulunuyor. 

Çığır açıcı bilimsel atılımlarla ülkemizin Milli 

Teknoloji Hamlesine ve dönüşümüne liderlik edecek 

öncü kurum olma vizyonumuz ile çalışıyoruz. 

Bu doğrultuda ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 

hedeflerinin gerçekleştirilmesinde tüm gayretimizle 

çalışmaya devam ediyoruz.

-TÜBİTAK’ın verdiği destekler nelerdir? 

Kısaca özetleyebilir misiniz?

TÜBİTAK'ın stratejik yaklaşımı doğrultusunda 

ekosistemimizde birlikte geliştirme ve birlikte 

başarma yaklaşımını artıran destek imkanlarının 

sağlanmasına yüksek önem veriyoruz. 

Ekosistemimize sağladığımız destekleri bu 

stratejik yaklaşıma göre tasarlayıp sunuyoruz. 

Desteklerimizin arasında Yüksek Teknoloji 

Platformları, lider araştırmacıların ülkemize 

kazandırılmasını sağlayan Uluslararası Lider 

Araştırmacılar Programı, sanayideki nitelikli 

insan kaynağının arttırılması için Sanayi Doktora 

Programı, erken aşama teknoloji tabanlı Girişimcilik 

Destek Programı ve etki odaklı süreçlere yönelik 

çağrılarımız yer alıyor. Her bir destek imkanı 

sayesinde ekosistemimizdeki etkileşimleri de 

önemli düzeyde artırıyoruz. 

Desteklerimiz sayesinde yüksek teknoloji 

alanlarında bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli 

yüksek araştırma programlarının yürütülmesini 

sağlarken özel çağrılarımız kapsamında bilim ve 

teknoloji tabanlı çözümler gerektiren projelerin 

desteklenmesini de sağlıyoruz. Başta KOBİ’ler 

olmak üzere özel sektörün teknoloji ve yenilik 

kapasitesinin geliştirilmesi için yürüttüğümüz 

destek programlarını hayata geçirirken 

ekosistemdeki paydaşların işbirliğine de önem 

veriyoruz. Başlangıç firmalarının ekonomiye 

kazandırılması, yüksek teknolojili ürünlerin özel 

sektör ve üniversite işbirliğiyle geliştirilmesini 

destekliyoruz. Üniversitelere yönelik destek 

programlarımız kapsamında yılda 1000’den fazla 

projeye, firmaların da 3000’den fazla projesine 

destek veriyoruz. Bilim insanlarımıza yönelik burslar 

ve kariyer imkanları ile de yılda 13 binden fazla 

bilim insanımızı desteklemiş bulunuyoruz. Birlikte 

geliştirme odaklı insan kaynağının yetiştirilmesine 

de kurum olarak özel önem veriyor, erken 

yaştan insan kaynağımıza araştırma projesi 

deneyimi kazandırılması için yeni olanaklar 

sağlıyoruz. Ayrıca, ülkemizin gelişmesine 

kritik katkı sağlayacak, analitik düşünen, 

toplum ve çevre bilinci gelişmiş geleceğin 

lider bilim insanlarının yetiştirileceği 

TÜBİTAK Fen Lisesi Gebze Yerleşkemizde 

kurulmuş bulunuyor. Ülkemizin bilim 

yıldızları olarak yetiştirilecek öğrencilerimiz 

eğitimlerinde enstitülerimizde araştırma 
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yapma imkanı da elde edecekler. Genç insan 

kaynağımızın bilim ve teknolojinin meşalesini 

taşıdığı TEKNOFEST kapsamında ise birbirinden 

renkli ve heyecanlı, bilim ve teknoloji odaklı 

11 yarışmanın yürütücülüğünü kurumumuz 

üstlenmiştir. Bilim ve toplum odaklı yürütülen destek 

ve yayınlarımız ile yılda yaklaşık 18 milyon kişiye 

ulaşıyoruz.

Uluslararası bilimsel ve teknoloji işbirliğine 

yönelik çağrılarımız ve koordinasyonu sağladığımız 

programlar da ekosistemimize sunduğumuz 

imkanların diğer bir boyutunu oluşturuyor. Mevcut 

durumda 64 ülkeden 91 muadil kurum ile ikili 

işbirliğimiz bulunuyor. Ufuk Avrupa Çerçeve 

Programının yeni çağrılarına geçiş sağlanırken 

kurum ve kuruluşlarımızın Ufuk 2020’de sunduğu 

926 projesi desteklenmiş ve son yıllarda 22 yeni 

projede koordinatör olunmuştur.

-TÜBİTAK’ın öncülüğünde ve desteği 
ile nihai ve ticari ürün haline gelmiş 

projelerinizden örnekler verebilir misiniz?

TÜBİTAK desteklerimizden yararlanan ve 

sonucunda nihai ve ticari ürüne dönüşmüş birçok 

projemiz yer alıyor. Bu örnekler bilgi ve iletişim 

teknolojileri, malzeme, kimya, imalat, sağlık ve 

savunma dahil birçok sektörü kapsıyor. Örneğin, 

akıllı giyilebilir teknolojiler, biyo-sensörler, 

özel teşebbüs HSM cihazı, 3D uyumlu monitör, 

kodlama robotu, yapay zeka tabanlı öğretim 

sistemleri ve fonksiyonel gıdalar pazara ulaşan 

ürünler arasında bulunuyor. Bulut tabanlı genetik 

biyometrik tanımlama sistemi, yeni tıbbi cihazlar, 

kemik dokusu onarımı sağlayabilen nanoyapılı 

biyoseramik tozlar, restoratif kompozit dolgu 

malzeme, intervertebral disk hastalıkları için yeni 

protez, antiviral özellikli malzemeler, yapay zekâ 

tabanlı görüntü işleme teknolojisi ile termal ve 

görünür ışık, hibrid IP kamera de diğer örneklerin 

arasındadır.

Başlangıç firmalarımıza verdiğimiz 

desteklerimiz ile de 5 yıl içerisinde toplam 958 

milyon TL yurt içi ve yurt dışı satış yapıldığını 

görüyoruz. Kamu desteğinin 3,75 katı kadar 

satış geliri elde edilmiştir. Çekirdek sermaye 

desteğinin 7,14 katı kadar da ekonomiye girdi 

sağlanmıştır. Başlangıç firmalarımız insan DNA'sının 

daha ucuza analiz edilebilmesini sağlayan yeni 

nesil dizileme yönteminin otomasyonunu da 

sağlamıştır. Desteklediğimiz projelerin arasında 

kamu kurumlarımızın öz yeterliliğini artıran 

projelerimiz de bulunuyor. Raylı ulaşım alanında 

desteklediğimiz projeler ile yurtdışı muadillerine 

göre %40 daha uygun fiyatlı olarak ticarileştirilmiş 

ürünler yer alıyor. Bu alanda milyonlar düzeyinde 

ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır. TÜBİTAK 

Merkez ve Enstitülerimizde milli ve özgün olarak 

geliştirilen birçok ürünümüz de ihtiyaç makamlarına 

teslim edilmiştir. Bunların arasında katlanabilir 

metal mayın dedektörü (OZAN), HGK-84 güdüm 

kiti ve Lazer Arayıcı Başlıklı kitler (LHGK-84), SOM-A 

ve SOM-B1 füzeleri, terahertz görüntüleme sistemi 
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bulunuyor. Diğer yandan, ülkemizin uzaya gönderdiği 

ilk uzay malzemesi olan nanokompozit malzeme de 

desteğimiz ile geliştirilmiştir. 

-Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında 
gelmiş olduğu noktayı nasıl yorumluyorsunuz? 

Atılması gereken adımlar nelerdir?

Küresel salgın döneminde ekosistemimizin 

sağladığı bilim ve teknoloji tabanlı seferberliğin 

önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu 

değerlendiriyorum. COVID-19 Türkiye Platformunda 

49 farklı kurum ve kuruluştan bir araya getirdiğimiz 

436 araştırmacımız yenilikçi aşı ve ilaç adayları 

geliştirmiştir. Aralarında yer alan virüs benzeri 

parçacık (VLP) aşı adayımız da dünyada bu türde klinik 

aşamaya geçen 4. aşı adayı olmuştur. Faz 1 çalışması 

27 Mart 2021 tarihinde başlamış olup ilk gönüllüler 

arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa 

VARANK ile birlikte yer aldığımız aşı adayımız Faz 2 

çalışmalarına 26 Haziran 2021 tarihinde başlayıp 8 

Ağustos 2021 tarihinde bu aşamadaki aşılamaları da 

tamamlamıştır. Sürecin devamında Faz 3 çalışmasının 

başlaması ve tamamlanması yer alıyor. COVID-

19 Türkiye Platformunda mevcut durumda klinik 

aşamada olan 4 projemiz bulunuyor. Bu kapsamda 

yenilikçi inaktif aşı adayı ve toplam 20,000'den fazla 

molekülün sanal olarak taranması sonucu antiviral 

etkinlikleri nedeniyle klinik çalışmasının başlatılması 

en öncelikli değerlendirilen 2 ilaç adayımız 

bulunuyor. Ekosistemimiz birlikte geliştirme ve 

birlikte başarma imkanları ile donatıldığında 

etki odaklı süreçler mümkün hale geliyor. Farklı 

alanlarda da ekosistemimizin birlikte geliştirme ve 

birlikte başarma yaklaşımı ile ulaşamayacağı hedef 

yoktur. Ekosistemimizdeki yetkinlikleri buluşturarak 

ekosistemimizin yeni bilimsel ve teknolojik zaferlere 

ulaşmasını sağlamaya tüm gücümüzle devam 

ediyoruz. TÜBİTAK olarak bilim insanlarımız, 

üniversitelerimiz, öğrencilerimiz, girişimcilerimiz, 

araştırmacılarımız ve özel sektörümüz ile beraber 

birlikte geliştirme ve birlikte başarma yaklaşımını 

yaygınlaştırıyoruz. 

P A R L A M E N T E R  B A K I Ş
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AYASOFYA'NIN AÇILIŞINA GAZEL

Ne talihli, ne saâdetli bir âna vardık
Çûn Ayasofya'da secde-i Rahmân’a vardık

Milyonlarca mü’min koşup geldi can atarak
Tekbirler, tehlillerle Ulu Divân’a vardık

Mahcûb ve mahzûn idik yeryüzünde yıllarca
Alnımız ak, başımız dik asumâna vardık

Cismimiz rükûdadır Yeşil Sancak altında
Uçtu rûhumuz Peygamber-i Zîşan'â vardık

Eminim duyuldu sesi Mescid-i Aksâ'dan
Ne muhteşem, ne muallâ bir ezâna vardık

Bilirim bizimledir Fâtih ve Akşemseddin
Ruhların buluştuğu kutlu mekâna vardık

Büyük ruhlar geçidi, en önde Eyüp Sultan
Ulubatlı burada ve Alparslân’a vardık

Cem olmuş Çar Yâr-ı Güzîn, Ricâlullah bütün
Bir acâib halka-i zikr-i devrâna vardık

Birikti dilimizde bir asırlık duâlar
EbulFeth velMeğazî Fâtih Sultân'a vardık

Dinleyip hoş âvaz, Bilal nefes kurrâları
Titredi kalbimiz lezzet-i Kur'ân'a vardık

Rûyâ mıydı yoksa bir kutlu zamâna vardık
Çün Ayasofya'da secde-i Rahmân’a vardık

          Fatih'in emanetine sahip çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a arz-ı hürmet ve teşekkür dileklerimle.

Osman Mesten
27. Dönem

Bursa Milletvekili



66 /  Parlamenter Eylül 2021

İnsanın hamurunu, mayasını, öncelikle ait 

olduğu, üzerinde yaşadığı ve genel anlamda 

coğrafya olarak tanımladığımız topraklar karıyor 

ve yoğuruyor. İbni Haldun’dan Ahmet Hamdi 

Tanpınar’a kadar, önemine, anlamına inanılan 

ve her zaman da atıfta bulunulan bir söz var: 

Coğrafya kaderdir!.. İşte bu kader karıyor, 

yoğuruyor insanın hamurunu. Duyguları, 

düşünceleri, kültürü, sanatı, edebiyatı ve 

bütünüyle hayatı hissedişimizi de bu kader 

yoğuruyor. Hatta o kadar yoğuruyor ki hangi 

durumda nasıl üzüleceğimizi ve sevineceğimizi, 

neye güleceğimizi ve ağlayacağımızı, hangi 

durumda mutlu ya da mutsuz olacağımızı, 

acımızı, kederimizi, derdimizi, neşemizi bir 

‘aile’ veya ‘millet’ olarak nasıl paylaşacağımızı, 

yaşadığımız hayatın sözümüze, yazımıza, 

sanatımıza, edebiyatımıza, mimarimize nasıl 

yansıyacağını, daha da önemlisi, bütün bu insanî 

hâllerimizin yüreğimize inceden inceye nasıl 

nakşolunacağını ve bir coğrafyaya ait oluşumuzu 

belirliyor ve biçimlendiriyor. Mutlaka bu durum, 

her coğrafya kendince yoğuruluşu için böyledir 

ama bizim coğrafyamızda, ‘Anadolu İnsanı’ 

dediğimizde her hâliyle bir ‘özel insan’ olarak 

gözümüzde ve gönlümüzde tecessüm eden, 

yüreğimizde onun sesini ve yüreğinin sıcaklığını 

hissettiğimiz, onun hayatına ana çizgileriyle, iç 

dünyasına da köşe bucak muttali olduğumuz bir 

insan var ki biz onu dünyanın neresinde olursa 

olsun ânında tanırız. Görür görmez, benim 

toprağım işte bu, dediğimiz insandır o...

Bu insan, idrakiyle, irfanıyla, fedakârlığıyla, 

vefakârlığıyla, sadakatiyle, sabrıyla, öfkesiyle, 

acısıyla, sevinciyle, dostluğuyla, düşmanlığıyla, 

düşüşüyle, kalkışıyla belli bir coğrafyanın 

insanıdır: Görür görmez, bu insan şu coğrafyaya 

aittir deriz. Bu insan, özünü ve bu özüyle inşa 

Yıkık Şapkalı Kara Adamlar
 

HÜSEYİN SU

Eğitimci - Yazar
 

K Ü L T Ü R  S A N A T
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ettiği hayatını, kendisiyle bütünleşmiş bir 

uzuv gibi dünyanın neresine giderse gitsin 

götürür. Bu hâliyle, dünyayı en çok etkileyen ve 

değiştiren de işte o insandır. Evini, köyünü ve 

kasabasını da götürür gittiği her yere, yani bir 

hayat götürür ve bütün bunlardan kendisine 

çok sağlam bir korunak oluşturur oralarda. Hep 

göçebe oluşunu, hatta bütün dünyasını sırtında 

taşıyışını biraz da bu hasletine borçludur. Eninde 

sonunda nasıl olsa hepsini bırakıp gideceğini 

de bilir. Başka yere, başkalarına bakmaktan 

kendisine bakmaya fırsat bulamadığı, hatta 

gerek görmediği için olsa gerek bir süredir 

bu korunakları terk etti ve bu nedenle açıkta 

kaldığından beri de başına gelmeyen kalmadı 

bu insanın. İrfanının yerini bilgi yığını, idrakinin 

yerini malumatfuruşluk, fedakârlığının yerini 

birey olma bencilliği ve kibri, sadakatinin yerini 

iş bilirlik kıvraklığı, sabrının yerini ânında her 

şeyden vazgeçme hafifliği, öfkesinin yerini 

her yere ve her şarta uyumluluk becerisi, 

dostluğunun yerini de hiçbir zaman arkasına 

bakmadan hep ilerleme... gibi modern ve çağdaş 

hurafeler aldı.

Modern dünyada, her geçen gün örneği 

biraz daha azalan, yani nesli tükenen halk 

irfanına ve idrakine sahip olan bu insanların 

sanat alanındaki tanıma şansına erdiğim son 

temsilcilerinden biri de Neşet Ertaş’tı. Belki 

de yalnızca bizim değil her toplumun en bariz 

özelliği olan, ancak öldükten sonra kadir 

kıymet bilirliğini, Neşet Ertaş örneğinde bir 

kez daha biz de yaşayıp gördük. Onun ne denli 

büyük bir sanatçı, kendi geleneğinin önemli 

ve son temsilcisi, eserlerindeki halk irfanı ve 

kültürel derinliğin boyutları gibi daha saymakla 

bitiremediğimiz birçok özelliğini âdeta yeniden 

keşfettik toplum olarak. Kendi toprağının, kaderi 

K Ü L T Ü R  S A N A T
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olan coğrafyasının üzerinde yabancı, herkese 

batan yabanî bir ot gibi ayrıksı duran, nice 

akademisyen, sanatçı, entelektüel ve aydın bile 

Neşet Ertaş’ın ne denli büyük bir değer olduğunu 

yeniden keşfetti; onun yaktığı, seslendirdiği, 

havalandırdığı türkülerinin, bozlaklarının sesini, 

ülkesinin sesine tıkalı bütün paslı kulaklar bile 

duydu sonunda... Çok sık karşılaştığımız bu 

kadirbilir/bilmezliğe sevinmeli miyiz yoksa 

sorgulamalı mıyız henüz bunu anlamış değiliz 

maalesef. Varsın olsun, bu da bir şey değil mi, 

diyoruz sonuçta...

Bazen, hatta çoğu zaman toplumsal duyarlılık 

dokusu üzerinde ve hassasiyetlerimizin acilen 

diriltilmesi gerektiğinde, ölüler, yaşayanlardan 

çok daha güçlü, etkileyici ve sarsıcı olabiliyorlar. 

Bunu en çok biz tecrübe ediyoruz bu 

topraklarda; ne var ki kanaatime göre elbet bir 

imkân olmakla birlikte çok da öğünülecek bir 

haslet gibi görünmüyor bu da. Nihayet hayatın 

kadrini bilip hakkını veremeyen insanlar 

oluyoruz. Halk irfanına sahip olan bu insanların 

icra ettikleri sanatın halkın yüreğine seslenen, 

yalın ve etkileyici dili, entelektüeller, aydınlar 

ve kendilerini seçkin sanatçılar görenler, 

bilenler tarafından uzun zaman hor görüldü ve 

utanılacak bir durum olarak yok sayıldı; hâlâ da 

bu bakış ve bu dildeki yaban doku, bütünüyle, 

hatta çoğuyla yok edilebilmiş ya da aşılabilmiş 

değil. Ne yazık ki bu iki dil ve zihin arasındaki 

doku uyuşmazlığında egemen, baskın olan 

entelektüel, aydın kibri, hâlâ gerçekten siyasal, 

kültürel ve toplumsal bir güce, iktidara sahip 

olduğunu sanıyor. Neşet Ertaş’ın var olduğu, 

temsil ettiği Abdal geleneği içinde sanatıyla 

yaptığı etkisinin gücüne, çocukluğumda aynı 

hayat çemberinin içinde biraz yakından, yıllar 

sonra kültür ve sanat çemberinin içinde biraz 

da bir ilgilisi, izleyicisi ve dinleyicisi olarak 

uzaktan tanıklık etme imkânı, şansı buldum, 

bu tanıklığımı okuduklarımla da tamamlamaya 

çalıştım ve o etkiyi (onun türkülerini söylerken 

çıkış kaynağı olarak da her zaman, buradan, 

buradan, diye eliyle kalbini gösterdiği yerde) 

yüreğimde hissettim. Türkü ile ağıtı henüz 

birbirinden ayıramadığım, kucaklarında 

nazlayarak okşayıp durdukları sazlarına, sesin 

bu ağacın acaba neresinden çıktığına bir türlü 

akıl yetiremediğim ve (şeytan bunun neresinde, 

dercesine) hayranlıkla baktığım çocukluk 

(5-6) yaşlarımda şahsen tanıdım Neşet Ertaş’ı. 

Gramafondan, plâklardan türkülerini dinlediğim 

babası ve ustası Muharrem Ertaş’ın arkasında 

ürkek adımlarla dolaşan bu kara kuru gencin 

bir gün çok ünlü bir sanatçı olacağının farkında 

olduğumu söyleyemem elbette.

Neşet Ertaş’ın sesinde ve sazının telinden 

dökülen nağmelerde, hayatımızın, toprağımızı 

ve kaderimizin havasını, suyunu, insanımızın 

acısını, hüznünü, yoksulluğunu, yoksunluğunu, 

derdini ve dermanını hem bir tanık hem 
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Bizim 
toprağımızdandı 
onlar; yani 
tecessüm etmiş
bir hâlin 
kültürüydü...
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de bu kültürü ve duyarlığı ortak toplumsal 

alanlarda yaşayan biri olarak hissettim; bunu 

söyleyebilirim belki; bu sesin ve bu nağmelerin 

halka nasıl ve niçin bu kadar dokunduğunu, 

nasıl ağlatıp güldürdüğünü, hatta eğlendirdiğini 

bunun için çok iyi anlayabildiğimi düşündüm. 

Onun seslendirdiği bozlaklarında, bana çok 

tanıdık gelen, ince ince kanayan ve çok derin 

bir yaradan kaynaklanan acıyı ve ince bir sızıyı 

gördüm; bu kanama, bu sızı ve acı, bizimle 

birlikte yaşayan ve hayatımızın dokusuna 

işlemiş bir sızı ve acıydı. İşte bu durum, elbette 

onun türkülerini yalnızca ‘dinlemek’ fiiliyle 

açıklanabilir, anlaşılabilir bir durum değildir, ne 

yazık ki bunun farkında olan çok az. Zahide, hiç 

görmesem bile benim de çok yakından tanıdığım 

kadınlardan biriydi, bir sevgili imgesiydi, onların 

razı olduğu el kadar hasırı da görmüştüm 

evimizin ve bildiğim bütün evlerin köşelerinde, 

bu hasır da kanaatin imgesiydi. Leylâ’yı da 

biliyordum; sevilesi bir güzeldi ama çok 

vefasız, hatta acımasız, çıkarcının biriydi, 

şöhreti ve parayı elde edince zaten çekip 

gidecekti; yüzüne dökülen zülfünün telleri, 

savruldukça benim de yüzümü okşuyordu, 

saçının her teline uzanıp dokunabilirdim, 

o kadar. Neşet Ertaş, amaaan amaaan, diye 

inlercesine bozlakları havalandırırken, 

onun kadar bizim de içimiz yanıyordu. Biter 

Kırşehir’in Gülleri Biter, Çiçekdağı Derler de 

Var mı Sana Zararı, Aynam Düştü Yerlere... diye 

insanları oynamak için orta yere çağırdığında 

bizim de kanımız kaynıyor ve yerimizde 

oturamıyorduk. Akranlarımla birlikte birer 

liseli gençtik ve o yaramazlık çağlarımızda, 

düğünlerde Neşet Ertaş’tan bir türkü isteğinde 

bulunmayı, türkü dinlemekten daha çok 

ona, emrin olur ağam, ayağınızın turabıyım, 

dedirtmek için yapardık, nasıl da acımasızmışız 

meğerse. Bu mütevazı, suskun, yanık, kara 

kuru, yoksul insanların, küçük büyük her 

insanın karşısında hep aşağıdan alan, seslerini 

yükseltmeden herkese ağam, diye hitabeden ve 

bir adım geride duran ve bizlere çok yakından 

dokunan bir hâlleri vardı; bizim toprağımızdandı 

onlar; yani tecessüm etmiş bir hâlin kültürüydü... 

Bu hâlleriyle kendilerine çizilen sınırları 

aşmaya asla cesaret edemezlerdi, daha doğrusu 

etmezlerdi hiçbir zaman ama her hâlleriyle 

kendilerine çağırırlardı insanları. Onlar olmadan 

neşemiz hep eksik kalırdı bizim.

Çünkü hayatımızın, Anadolu mayasının 

asıl, aslî renklerinden biriydi onlar. Seslerinin 

ve sazlarının dokunaklı etkisi de işte buradan 

doğuyordu sanırım. Onların sesini ve sazını 

dinleyen herkes, 

daha önce onlara 

nasıl baktığını 

ânında unuturdu; 

kim bilir belki de 

nasıl baktığını 

hatırladıkça 

utanırdı, utanması 

gerekirdi...

İnsanın ruhunu, yaralarını, acılarını en 

derinden kuşatan, sarıp sarmalayan böylesi 

bir etkileri ve hâlleri vardı. Neşet Ertaş, kendi 

sanatını, sözünü ve sazını ve irticalen söylediği 

türkülerini (özellikle beste ve güfte kavramlarını 

kullanmıyorum; çünkü o, hiç nota bilmezdi ve 

notaya göre de çalıp söylemezdi, beste yapmazdı, 

sözleri bir ‘güfte’ değildi; aynı türküyü her 
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söyleyişinde yeniden ve yeni bir türkü gibi 

icra eder, söylerdi.), bu geleneği bir başka 

kanaldan sürdüren Alevi deyişlerinden, 

türkülerinden ayırır, hatta Alevi deyişlerini 

eleştirir ve kendilerininse Abdal 

geleneğinden, Karacoğlan, Âşık Kerem vb. 

gibi sanatçıların çizgisinden olduklarını 

özellikle belirtirdi. Bu iki çizginin ne denli 

birbirinden ayrıldığını ve ne denli birbirini 

etkilediğini, beslediğini tartışmak ayrı 

bir husus olmakla birlikte, Neşet Ertaş’ın 

yaptığı ayrım, onun türküleriyle Alevi 

deyişlerinin küçük bir karşılaştırması 

yapıldığında açıkça görülebilir: Toplum 

olarak ifade ettiği değeri bizler yeterince 

takdir edemesek de elbette bu ayrım, 

sonuçta bir zenginlik olarak tezahür eder. 

Neşet Ertaş, kendi sanatının, sazının ve 

türkülerinin yalnızca kaynağını ayırmaz 

çağdaşı olan sanatçılardan, aynı zamanda 

türkülerinin icra edilişini, yeni sanatçılar 

tarafından yorumlanışını, (kendi diliyle 

söylersek) seslendirilişini, havalandırılışını 

da ayırır. Neşet Ertaş’ın türkü söyleyişini 

çocukluk yıllarımdan itibaren çok 

yakından, hatta söylerken, çalarken yüzüne 

yansıyan anlamı, seğrimeleri, jest ve 

mimiklerini de görme, izleme imkânım ve 

şansım oldu. Türkü söylerken hâlden hâle 

geçer tam bir vecd ve cezbe hâlinde ve her 

zaman ısrarla, daha önce de belirttiğim 

gibi buradan, diye parmağıyla gösterdiği 

yüreğinden söylerdi. Has bir sanatçıydı ama 

bir artist değildi. Konservatuar eğitimiyle 

biçimlendirilememiş, eğitilememiş, 

bakir bir ağızla, dille, sesle söylerdi. 

Bir televizyon programında kendisinin 

okuduğu, kendi eseri olan bir bozlağı, bir de 

konservatuar eğitimi almış genç bir sanatçıya 

okuttular ve Neşet Ertaş’a sordular: Nasıl okudu, 

nasıl  yorumladı üstat.. Şaşkınlığından sıyrılmak 

için bir süre tebessüm ederek sustu, sonra da 

nazikçe; Bu bozlak benim mi kurban olduğum 

ağam? dedi. Herkes şaşkındı, çünkü çok memnun 

olacağını bekliyorlardı. Bir sanatçı onu kendi 

programına konuk sanatçı olarak çağırmıştı, 

Neşet Ertaş birkaç türkü söyledikten sonra nazik 

ve saygılı bir dille onun bir eserini okumak için 

izin istedi ve okudu. Sonra da okurken eserinin 

hakkını verip veremediğini sordu üstada. Bir 

taltif bekliyordu belli ki. Güzeldi, güzeldi, dedi 

Neşet Ertaş, her zaman baklava yenmez ya, 

bazen de turşu yemek gerekir!.. Yine eğitimli 

ve popüler genç bir sanatçının kendisinin 

eserlerini çok severek okuduğunu söyleyip nasıl 

bulduğunu sordular. Neşet Ertaş, her zaman 

yaptığı gibi sesinin de sazının da kaynağını 
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göstererek; Çok güzel söylüyor da kurban 

olduğum ağam, buradan (her zaman yaptığı 

gibi eliyle yüreğini gösteriyordu) gelmiyor!.. 

dedi. Bu insanların bütün sermayesi de buydu 

işte. Bu anlamda Neşet Ertaş’ın ne demeye 

çalıştığını ve Abdal geleneğinin sanatının 

kaynağını, dokusunu iyi anlayabilmek için onun 

şu cümlesini her zaman yeterince açıklayıcı 

bulmuşumdur: ‘Ben, yüreğimden gelen sesin 

perdesine basarım!’

Sorun o sesin perdesini bulmakta elbet. Evet, 

işte bu kadar basit ve bir bu kadar da zordu 

bu insanları anlamak. Neşet Ertaş’ın kendi 

sanatının istinat noktası olarak söylediği ve 

andığım bu cümlesini, sadece onun sanatını 

anlamak için değil, bütün sanat alanlarına teşmil 

etmekte ve ölçü olarak tutmakta çok büyük 

yarar olabileceğini düşünüyorum. Çünkü sadece 

türküler değil her tür sanat, sanatçının ne denli 

eğitime, bilgiye ve birikime ihtiyacı olur ve 

bunları tamamlarsa tamamlasın, yüreğinden 

gelen sesin perdesine basmadan gerçek sanat 

olmaz. Bu bağlamda şu ifadeler de onun ve 

oldukça açıklayıcı: “Bizde bir hoş gönüllülük var. 

Bizim tek silâhımız, gönüldür. Gönülle güldürür, 

gönülle öldürürüz biz birbirimizi. Gönülden 

gönüle mutlu olurduk biz. İnsan birbirinin 

gönlünü bilerek bir lâf söylese, gönlü ferahlar, 

içinde ne var ne yoksa hepsi geçer gider.” 

Kanaatimce odur ki bu cümleleri hem Neşet 

Ertaş’ın hem de Abdal geleneğinin sanat ve hayat 

felsefesi olarak görülüp okunması gerekir. Bu 

hayat ve sanat felsefesini tamamlamak açısından 

onun yaşadığı bir olayı burada anmakta yarar 

görüyorum: 1970’li yıllarda Neşet Ertaş Sazevi 

adıyla Ankara’da İtfaiye Meydanı civarında 

bir dükkân açar; plâk, kaset, saz satılır ve kurs 

verilir burada (bu sazevinin kapısından içeride 

oturanlara bakarak çok geçmişliğim oldu). 

Yanında bir genç çalışır. Genç bekardır ve bir 

süre sonra tanıştığı genç bir kızla evlenmeye 

karar verir. Kıza, sazevinin kendisinin olduğunu 

söyler bu genç. Bu durumu da öğrenen Neşet 

Ertaş, bir düğün salonu kiralar ve bu gençlerin 

düğünlerini yapar. Gelini arabaya bindirdikten 

sonra bir şeyler konuşmak için damadı yanına 

çağıran Neşet Ertaş, onu bir kenara çeker; Ben 

artık sazevine gelmeyeceğim, şu anahtarı al, 

bundan sonra o dükkân senindir.

Nişanlına da yalan söylemiş durumuna 

düşmeyesin, der. Neşet Ertaş için bu hayat 

felsefesini yalın, kolay bir biçimde yaşanılır hâle 

getiren temel düşünce onun galiba şu sözlerinde 

somut olarak görülebilir: “Zenginlik, korkulacak 

bir şeydir. Bir insan ömrünün içinde, insanın 

zengin olmasını ben pek helâl bulmuyorum. 

Çünkü insanın ömrü yetmez alın teriyle kazanıp 

da zengin olmaya. Ben zenginlikten korkarım.” 

Böyle bir inancı, düşünceyi ve hayat felsefesini 

içselleştiren insan, yanında çalıştırdığı insanın, 

nişanlısına yalan söylemesine izin veremez elbet: 

Çünkü, “Mal da yalan, mülk de yalan; Var biraz da 

sen oyalan” demek, onun için sanıldığı kadar zor 

değildir.

Abdalların yaşadıkları hayatı çok yakından 

bilen bir insan olarak her zaman bir mazlûmiyet 

hâliyle hatırlarım onların hepsini. Yerleşik bir 

hayatları yoktur büyük çoğunluğunun. Ekmek 

parası için evlerinden çıktıklarında ne zaman 

dönecekleri hiç belli olmaz. Üç dört ay evlerine 

uğramadıkları çok olur. Başları hep öne eğiktir, 

hayatın bütün acımasızlığıyla 
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yaktığı kara kuru, mazlum insanlardır hepsi de. 

İnsanlarla ilişkilerinde muhatapları kim olursa 

olsun karşısında seslerini yükselttiklerine pek 

rastlayamazsınız. Daha çocuk yaşlardan itibaren 

büyüklü küçüklü hemen hepsi de hayatlarını, 

şehirde ve köylerde ‘düğün çalarak’ kazanırlar. 

Bu ‘düğün çalmak’ deyimi onların diline aittir. 

Kimi saz, kimi keman, kimi davul, kimi zurna, 

kimi de darbuka çalar. On beş yaşlarından 

itibaren de hemen hepsi büyüklerinin çaldığı 

düğünlerde köçek olur ve oynayarak başlarlar 

sanat hayatlarına. Biz çocuklarsa en çok 

bu köçeklerin rengârenk, pulları ışık saçan 

eteklerine ve yeleklerine hayran olur, onlara bir 

kez olsun dokunabilmek için düğün süresince 

çevrelerinde döner dururduk. Neşet Ertaş’ın 

rengârenk eteğine, pulları parlayan yeleğine 

hayranlıkla, sevgiyle dokunmuşluğum çok 

olmuştur. Erkeklere de kadınlara da çalar, 

herkesi eğelendirirler ama bir kez bile başlarını 

yukarı kaldırıp da ister kadın ister erkek olsun 

karşılarındaki insanların yüzlerine bakmazlar 

düğün bitinceye dek. İnsan, zalimdir, hem de çok 

zalim...

Bu acımasız gerçekliğimizi hayatımız boyunca 

her zeminde ve şartta defalarca tecrübe ederiz. 

Çoğu kez zulme maruz kalan insanın bile bir 

yerde kolayca zalimleştiğine tanık oluruz. 

Belki her insan için değil ama genel olarak 

insanoğlu, zayıf düştüğünde mazlûmiyetle, 

gücü elde ettiğindeyse zulümle kendisini ifade 

ediyor, bu insan da biziz işte... İçindeki zalimi 

açığa çıkarmak içinse aslında çok büyük bir 

güce gerek kalmıyor; karşısındaki insandan bir 

basamak yukarıda olduğu ve durduğu duygusu 

zalimleşmesi için ona yetiyor...

Kendilerine hizmet eden, hayatlarının 

en güzel günlerinde kendilerini eğlendiren, 

hayatlarına neşe, mutluluk ve huzur katan 

Abdallarla ilişkisinde bile insanoğlunun ne 

denli zalim olabildiğini çocukluğumdan itibaren 

defalarca gözleme imkânım oldu. Hâlbuki bu 

insanların aralarında belirgin bir ayrımı işaret 

edebilecek herhangi bir sınıf farkının olduğunu 

söylemek dahî zordur. Anadolu’daki bu insanî 

ilişkinin katı gerçekliğin, gerek coğrafya, gerekse 

hayat ve kültür açısından son derece önemli 

sosyolojik verileri barındırdığını düşündüğüm 

toplumsal bir gerçekliktir ve ne yazık ki 

hiçbir sosyal disiplin tarafından yeterince 

incelenmemiştir. En zayıf ve en fakir insan bile, 

kendilerine hizmet eden Abdalların karşısında, 

kendisinde hep güçlü, buyurgan, küstah ve 

zalim olma hakkı bulur nedense. Abdallardan şu 

türküyü, bu halay ya da oyun havasını, çalmasını 

isteyen her yaştan insanın sesi, mutlaka yüksek, 
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buyurgan ve küstahtır; tavrı ise zalimcedir... 

Düğüne davetli topluluk içeride oturuyorsa 

eğer, Abdallar (çalgıcılar diye de anılırlar) 

kapının hemen yanında oturur; davetliler 

dışarıda oturuyorsa oyun ve eğlence için, 

onlar yine uzakta bir köşede, sazları, davulları, 

zurnaları, kemençeleri, darbukaları, zilleri 

ellerinde hazır vaziyette beklerler. Kendilerine, 

‘çal, söyle’ denildiğinde hemen çalıp söylemeye 

başlarlar; sus, denildiğinde de susarlar. Düğün 

evinin en cahil, sıradan insanı bile, kemancıya, 

sazcıya nasıl keman ve saz çalacağını öğretmeye 

kalkışabilir, onları azarlayabilir ve hakaret 

edebilir. Kendileri eğlenirken, onlar eğlenmez 

ve bu sırada o insanlara verilen bahşişi her 

zaman bir işkenceye dönüştürürler. Ancak 

çocuklarının bakkalda, çerçide harcayabileceği 

metal küçük paraları bile (bir lira, elli kuruş, 

yirmi beş kuruş, hatta iki buçuk kuruş), çok 

az da banknotları (iki buçuk lira, beş lira) yere 

atarak köçeğin ters köprü kurup dudaklarıyla 

yerden almasını isterler; alamamışsa veya 

alışını, hareketlerini beğenmemişlerse bir 

kez daha almasını emrederler; tabii bu sırada 

köçekler kan ter içinde kalırlar. Bu insanların 

hayatlarında ve maruz kaldıkları bu tür insan 

ilişkilerinde, bir insan ve toplum sosyolojisini, 

toplum psikolojisini bütün açıklığıyla 

okuyabilirsiniz. Belki de bu ilişkiye maruz 

kalmak ve tahammül etmek zorunluluğu, onları 

bir başka boyutta varedip derinleştirmiş, hepsini 

sanatçı yapmıştır. Neşet Ertaş’ın, babası ve ustası 

Muharrem Ertaş için ‘ârif ’, kendisi için de ‘garip’ 

ifadelerini kullanışındaki inceliğin taşıdığı 

anlamın bütünüyle Abdalların hayatını kuşatan 

bir derinliğe sahip oluşu da kanaatimce buradan 

doğmaktadır. Bu hayata ve insan ilişkisine 

sürekli maruz kalmak ve buna tahammül etmek, 

ezik, mazlum bir kişiliğe yol açmış, bir başka 

açıdan bu insanların birçoğunu sanki düğün 

ortamının gereğiymiş gibi bir anlayış nedeniyle 

sürekli içmek zorunda olduklarından zaman 

içinde alkol bağımlısı hâline getirmiştir. Neşet 

Ertaş da hepimizin gözleri önünde bu süreci 

yaşadı ve hem kendisi hem de ailesi çok ağır 

bedeller ödedi. Katlanmak ve unutmak için 

içerler, asla reddedemeyecekleri hatırlı insanlar, 

düğün sahipleri, davetliler emrettiği için içerler, 

davetliler tarafından ısmarlanıp gönderildiği, 

belki bedava olduğu için de içerler... Sonundaysa 

içmeden edemezler... Düğün süresince yemek 

vakti geldiğinde ancak düğün sahibi, düğün 

kahyası tarafından çağrıldıkları zaman giderler, 

çağrılmadıkça acıktıklarını söyleyemez, 

kimseden yemek isteyemezler. Bir yakınımızın 

düğününde avlunun bir köşesinde toplaşıp 

birlikte oturan Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş ve 

diğer çalgıcı arkadaşlarını yemeğe çağırmak 
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için beni yolladılar, ben de sevinerek ve koşarak 

gittim, yemek için benimle gelmelerini söyledim. 

Ben o zaman galiba beş altı yaşlarında bir 

çocuktum. Muharrem Ertaş karşımda hemen 

ayağa kalkıp toparlandı; “Emrin olur ağam, 

hemen geliyoruz!..” dedi ve hepsi arkama 

düşüp benimle birlikte geldiler. Ayaklarım 

yerden kesildi tabii o ân; Muharrem Ertaş bana, 

emrin olur ağam, diyordu... O gün ayaklarımı 

yerden kesen o duyguyu daha sonra yıllarca 

kalbimin üzerinde bir ağırlık olarak taşıdım. 

Bizler, Neşet Ertaş’ı ve Muharrem Ertaş’ı 

yalnızca düğünlerimizde çalıp söyledikleri 

için tanımazdık. Bu insanlar, özellikle de kış 

mevsiminde Kırşehir ve Çiçekdağı’nın çevre 

köylerinin birçoğunda konaklayıp göçerek 

yaşardılar. Muharrem Ertaş ve ailesi bizim 

köyümüzde de bir kış altı ay kadar oturdular ve 

çok yakın, âdeta kapı komşumuz oldular. Yaşıtım 

olsaydı o kış oyun arkadaşım bile olabilirdi 

Neşet Ertaş ama ağabeylerimin akranıydı. Neşet 

Ertaş’ın bu zamandan bende kalan fotoğrafı; 

aynen büyükleri gibi kara kuru, başı her zaman 

öne eğik, gözleri hep yerde, sessiz, zayıf, çelimsiz 

bir delikanlı hâlidir. Onu bu hâliyle gören 

herkes, beşe kadar sayamaz, diye düşünebilirdi. 

Bu gencin düğünlerde oynarken nasıl atak, 

kıvrak, arzulu ve becerikli biri olabildiğini çok 

düşünmüşümdür. Muharrem Ertaş, sadece kendi 

sazını değil, gözleriyle Neşet Ertaş’ın oynayışını 

da idare ederdi.

Yıllar sonra müzik dünyasında plâklı ve 

kasetli dönemler yaygınlaştığında, Abdal 

geleneğinde gelen sanatçıların ve bu sanatçıların 

yeni plâklarının, yeni kasetlerinin çıktığında 

bunları kendilerine göre bir tür aidiyet bağıyla 

sahiplenen insanların bu tür hâllerinin, 

psikolojilerinin, duygularının ve tavırlarının 

üzerinde yine bir sosyolojik dikkatle durulması 

ve çok titiz bir okumayla incelenmesi gerektiğini, 

ne yazık ki hâlâ yeterince fark edebilmiş değiliz. 

Neşet Ertaş, plâk ve kaset yapmaya başladığı 

o günlere dair hatıralarından söz ederken, 

çoğu zaman kaset ve plâklarından hiç ücret 

alamadığını, hatta işletmecilerin, Kırşehir’den, 

Yerköy’den kalkıp İstanbul’a gelirken yol parasını 

verdiklerini ama kasete, plâğa türkülerini 

okuduktan sonra memleketlerine dönüş için 

yol parası bile vermediklerini, böyle bile olsa 

yine de sadece plâkları ve kasetleri çıktığı için 

sevindiklerini anlatır. Kendi plâklarının ve 

kasetlerinin sayısını bilmeyen Neşet Ertaş’a, bir 

televizyon programında Oğuz Aral’ın biriktirip 

sakladığı bütün plâklarını ve kasetlerini ona 

gösterdiğinde, hayretle ve şaşkınlıkla; Bunların 

hepsi benim mi ağam, deyişini ve yüzüne 

yayılan çocuksu mutluluğu, tebessümü izlerken, 

bu insanların gönül dağının ne kadar yüce 

K Ü L T Ü R  S A N A T
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olduğunu düşünmüştüm... Sanatlarının yankısı 

işte bu dağdan geliyordu…

Neşet Ertaş’ın, kara bahtlarından söz ederken; 

‘bizim kara yürekliler’ dediği Abdalların her 

bir ferdinin, gerek Neşet Ertaş’ın gerekse Abdal 

geleneğinden gelen diğer sanatçıların eserlerini 

nasıl sahiplendiklerini, bu eserlerde ve bu 

eserlerle birlikte nasıl var olduklarını çok iyi 

bildiklerini anlamak için bir kaset, plâk satan 

dükkânın önünde toplanan bu insanların nasıl 

vecd hâlinde kendilerinden geçtiklerini izleyerek 

anlamak mümkündür. Kırşehir yöresindeki 

Abdalların hemen hemen çoğu birkaç köyün 

dışında Yerköy’de yaşardı. Bu yıkık şapkalı kara 

insanlar, düğünlere gidebilmek için ellerinde 

davulları ve zurnalarıyla, düğün dışında da 

vakit geçirebilmek için toplu hâlde dolaşırlar, 

belli kahvehanelerde toplanırlar, kaset ve plâk 

dükkânlarının çevresinde, duvar diplerinde 

otururlar: Yerköy, biraz da çocukluğumdan kalan 

böyle bir siyah beyaz fotoğraftır benim için... 

Neşet Ertaş’ın mutlaka yeni bir plâğı ya da 

kaseti çıkmıştır. Dükkânın önüne konulan 

hoparlöre âdeta manevî bir bağla bağlanarak 

saatlerce ve tekrar tekrar dinlerler. Sararmış ve 

büsbütün tütün rengini almış parmaklarının 

arasındaki Birinci veya İkinci Sigarası dibine 

kadar içilmiştir. Çünkü onların içtiği sigaradan 

geriye bir izmarit kalmaz. Kimisinin şapkası 

arkaya, kimisinin öne, kimisinin de yana 

yıkılmıştır. Şapkalarının kıyıları ve ceketlerinin 

yakaları yağdan meşin kesilip parlamış, 

boyunlarının ve yüzlerinin derisiyle aynı renge 

dönüşmüştür. İçlerine çektikleri sigaranın 

dumanı, ormanı kaplayan sis gibi aynı anda 

ağızlarından, burunlarından, bıyıklarının 

arasından, tepelerinden, saçlarının arasından 

çıkmaktadır. Gözlerini plâk dükkânına dikmişler, 

âdeta yaslandıkları duvara çakılmışlar ve 

Neşet Ertaş’ın yeni türküsünü kim bilir kaçıncı 

kez kendilerinden geçerek dinlemektedirler. 

Caddenin karşısındaki hoparlörden yükselen 

o ses, bu insanların hepsinin ortak ve içsesidir. 

Her birisi elbet bir gün gelecek birer Muharrem 

Ertaş, birer Neşet Ertaş olacak ve onların da 

fotoğrafları böyle plâkçıların vitrinlerine 

yapıştırılacak, sesleri aynen böyle bu kasabayı, 

bu caddeyi, hatta bu dünyayı dolduran bir ses 

olarak yine o gönül dağının yıkık şapkalı kara 

adamlarının türkülerini söyleyecektir. Onlar da 

böylece, hayattan hınçlarını çıkartmış, öçlerini 

almış olacaklar.

*Bu yazı, Hüseyin Su’nun, Müstear Adresler

(Şule Yayınları, 2020, İstanbul) adlı kitabından

alınmıştır. 
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Bizim geleneğimiz bir insanı, bir mekânı, bir şehri 

sırf insan, mekân ve şehir olarak ele almaz. O insanın, 

o mekânın ve o şehrin bir hafızası, dili, hayat nizamı ve 

dünya tasavvuru vardır ve o insan, mekân ve şehir ancak 

bunların idraki ile bilinir. Bu anlamda Kırşehir’i bilmeden 

Neşet Ertaş’ı, Neşet Ertaş’ı bilmeden de Kırşehir’i bilmek 

eksik kalır. Yunus Dağı’na çıkmadan Gönül Dağı’nı, Leyla’yı 

görmeden Mevlâ’yı anlamak yeterli olmaz. Bir varlığı 

nasıl bir bütün içinde anlamak gerekiyorsa bir insanı 

da bir bütün içinde bilmek, görmek, anlamak gerekir. 

Kırşehir Orta Anadolu’nun Horasan’ı ve Türkistan’ıdır. 

Gönül mekânı olması buradan gelir. Erlerin ve evliyaların, 

ozanların gönül dağıdır. Taşı toprağı türkü söyler. Amma 

bu türkü “dağlar ile taşlar ile çığırılan” bir türküdür. Kimi 

zaman dua, kimi zaman yakarış, kimi zaman ağıttır.

Bundan dolayı dağları, taşları, bozkırı, pınarları Hakk’ı 

söyler, Hakk’ı çığırır; çünkü derdi hakikattir. Söyleyenler de 

Hak Âşığı…

Kırşehir’de dağ dağa, gönül gönüle, kalb kalbe karışır. 

Bunun içindir ki Orta Anadolu’nun hem dağı hem gönlü 

hem kalbidir. Bir yanda Erciyes Dağı, öbür yanda Hasan 

Dağı ufkunu doldururken, asıl hikmet dağının erenleri 

gönlünü doldurur ve onda bir kalp oluşturur. Bir yanda 

Yunus öbür yanda Hacı Bektaş Veli öbür yanda Taptuk 

Emre bu kalbi çevrelerken az ötede Somuncu Baba, 

Bursa’nın, Aksaray’ın, Kayseri’nin selamını getirir. Ahi 

Evran, Aşık Paşa bir gönülün ortasına kurulmuş gibi 

ses verirken diğer tarafta Aşık Kerem, Karacaoğlan ve 

Dadaloğlu bozum bozum bozular. Onların derdini, 

sevdasını Muharrem Ertaş’tan, Hacı Taşan’dan, Çekiç 

Ali’den duyarsınız. Bütün bunları yazar ve düşünürken 

BİZİM NEŞET
Leyla’dan Mevla’ya Bir Yol Hikayesi

DURSUN ÇİÇEK
Araştırmacı - Yazar
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Yunus Dağı dediğimiz yerdeyim. Bizimkilerin Ziyaret 

Tepesi dedikleri Kırşehir-Aksaray sınırında Ulupınar 

Köyü’nün hemen üst yanında. Yunus’un huzurunda... 

Sanki bütün dağları, bütün dilleri, bütün bir hafızayı, 

geçmişi kendine çekmiş, kendinde birleştirmiş gibi 

bir mekân burası. Mekânın ötesi… Bir yanı Taptuk’a 

bakar bu dağın, bir yanı Hacı Bektaş’a. Aşağıda 

alçakgönüllülüğün timsali çilehanesi hala çilesini 

doldurmaya devam ediyor gibi… Rahmetli dedem 

Yunus Dağı dediği için biz de Yunus Dağı deriz buraya. 

Bütün dağlar burada yekpareleşir ve bütün dağlar 

buradan görünür. Bir dağda görebiliriz hakikati en 

çok. Bir dağda anlayabiliriz. Dağ izdir, dağıdır, yaradır. 

Dağlanmadan dağ olamaz insan. Dağlanmadan 

dağlaştıramaz kimseyi. Dağ bu anlamda tarih, hafıza ve 

dildir. Bir dağın sinesinde, eteğinde, yamacında dağlar 

olduğu gibi bir insanın da sinesinde, içinde, gönlünde, 

kalbinde aklında dağlar vardır. Yunus Dağı’nda nasıl 

Taptuk Dağı, Hacı Bektaş Dağı, Farabî, Urmevî, Tûsî, 

Merâgî Dağları görünüyorsa Neşet Dağı’na çıktığınızda 

da Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Aşık Seyfullah, Aşık 

Sait, Aşık Kerem, Dadaloğlu, Karacaoğlan dağlarını 

görürsünüz. Öyleyse türküler de en güzel dağlarda 

bilinir, dağlarda söylenir. Zaten Yunus Dağı’na çıkınca 

Horasan’ı, Türkistan’ı, Orta Asya’yı, Nur Dağı’nı Sevr’i ve 

Hira’yı göremiyorsanız henüz bakmanın ve görmenin 

ne olduğunu anlayamamışsınız demektir. Kırşehir 

gönül şehri, Gül Şehri… Neşet Ertaş da Gönül Dağı… 

Birbirini tamamlayan böylesi iki dağ… Kırşehir ve Neşet 

Ertaş birbirinden dağlanmış, birbirinde dağlaşmış. 

Gül gönül dağında açmış, gönül dağı gül deryasında 

yükselmiş. Tıpkı bir türkü gibi, ağıt gibi, bozlak gibi… 

Baharda gül, gül baharda ne kadar güzelse, Kırşehir 

Neşet Ertaş’ta, Neşet Ertaş da Kırşehir’de güzel… Kırşehir 

mekanı temsil ederken Neşet Ertaş da ardında taşıdığı 

ve sesinde avazında taşıdığı insanı temsil eder. Bu 

anlamda Neşet Ertaş’ın bir türküsünü dinlediğinizde 

sırf bir Neşet Ertaş türküsü dinlemezsiniz. O akıp geldiği 

dağlar ile, oluşturduğu dereler ve pınarlar ile gelir. 

Getirdikleri, taşıdıklarıdır o biraz da. Musikinin nefsi 

terbiye etmede, hayatı ahlak üzere düzenlemede nasıl 

bir öneme sahip olduğunu belirten nazarî bağlamı da 

görürsünüz onun türkülerinde, Yunus’un, Fuzûlî’nin, 

Karacaoğlan’ın kendi özünü, sızısını ve ateşini de 

görürsünüz. O bir hafızaya dikkat taşır, bir dile dikkat 

çeker, bir yaşama biçiminin izlerini ve göstergelerini 

aktarır. Dolayısıyla türkü bizim yazılı geleneğimizin de 

ötesinde bir geleneği hem yazılı hem de amelî anlamda 

semaî olarak elde ettiğimiz en önemli unsurdur. Burada 

kulaklar gönül, işitme akıldır. Kulaktan kulağa gelen 
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ile gönülden gönüle gelen arasında bir fark yoktur 

burada. Çektiğiniz halay bin yıl öncesinin izlerini taşır. 

Oynadığınız bir kırık hava bin yıl öncesinin coşkusunu, 

heyecanını aktarır. Dinlediğiniz bir ağıt ve bozlak bin yıl, 

iki bin yıl önceki bir sevdanın, bir acının ateşi ve sızısıdır. 

Dolayısıyla türkü sırf türküden ibaret değildir. Ve Neşet 

Ertaş da sırf Neşet Ertaş’tan ibaret değildir. Neşet Ertaş 

bu gönül mekânında, bu bozkırda, bu gönül dağında, 

Kırşehir’de dünyaya gelmiş; bir dağın duldasında 

duyulmuş avazı. Dağ ona bakmış, o dağa bakmış ve dağ 

da yanmış o da yanmış.

Bin dokuz yüz otuz sekiz cihana

Kırtıllar köyünde geldin dediler

Babama Muharrem, anama Döne

Dediysen, atayı bildin dediler

Dizinde sızıydı anamın derdi

Tokacı saz yaptı elime verdi

Yeni bitirmiştim üç ile dördü

Baban gibi sazcı oldun dediler

Muharrem Usta sazını doğan oğlunun göbeğine

koyduğunda aslında bir tarihi, bir geleneği bir 

gönülün üstüne koyuyordu. Anası bir tokacı saz yapıp 

eline verdiğinde bir dağı yüklüyordu sinesine ve 

gönlüne. Onun için Neşet Ertaş’ın gönül dağı aynı 

zamanda bir yanardağdır. Türküleri onun akan ateşine, 

közüne benzer. Gönül Dağı bozkırlarda olur. Bozkır 

fıtrat demektir bir anlamda; sevgiyle arınan topraklara 

bozkır denir bizim oralarda. Bozkır gibi gönlü olmayan 

neyi anlar ki derdi dedem. Bozkır gibi gönlü geniş 

olmayan haset olur derdi nenem, Bozkırı anlamayan 

gördüğünü anlamaz derdi babam. Gönül Dağı bilinci 

olmayan insan eremez, bulamaz, bilemez. Bir tek 

gönül kırdın ise o kıldığın namaz değil diyen Yunus’un 

kokusudur bütün bunlar. Türkü niye incitmez insanı? 

Çünkü gönülden gelir. Ateşi yakar, kavurur lakin yok 

DAĞ ONA BAKMIŞ, 
O DAĞA BAKMIŞ VE 

DAĞ DA YANMIŞ O DA 
YANMIŞ.

K Ü L T Ü R  S A N A T
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etmez. Aksine pişirir, olgunlaştırır, oldurur. Bu yolda 

yanma bir olmadır. Yanmadan olamazsınız. Türkü 

yakmakta bir olma ile ilgilidir. Bizim geleneğimizde 

türkü yakanlar türkü ile olduranlardır.

Bunca erler evliyalar

Türkü sever türkü söyler

Görür gözlü enbiyalar

Türkü sever türkü söyler

diyen gönül ve muhayyile ile

Yunus miskin çiğ idik piştik elhamdülillah

diyen muhayyile ve gönül aynıdır. Türkü gönülden

gönüle, kalpten kalbe bir yoldur.

Neşet Ertaş öteleri bir ahu gözlünün gözlerini kapı

yapar ve görür.

O zaman babamdan öğrendim sazı

Engin gönül ile Hakk’a niyazı

O yaşımda yaktı bir ahu gözü

Mecnun gibi çölde kaldın dediler

Bir insanın gönlüne gözlerinden gidilir. Çünkü göz 

kapıdır. O kapıdan girilmeden öteler görülmez. Gönül 

Dağı Hikmet Dağı’dır burada. O sırra erilmeden de 

hikmetler pınar olup akmaz. Sevda bu anlamda çöl 

de sudur aşık için. Çünkü bütün Hak Âşıkları bilir ki 

aşkla olunur. Bunun için de aşk atına binip sürmek 

gerekir. Menzile yetmek için sevdayı sürmek, aşk atına 

binmek gerek. O da öyle yapar. Çölde bir Mecnun’dur ve 

Adem’den hissesi vardır. Adem’in Havva’yı aramasıdır 

aslında tüm arayışlar. Ve tüm bekleyişler Arafat’ta bir 

duruştur. Tüm kavuşmalar birleşmeler eşine gidiştir. 

Adem’in Havva’da aradığı, onda tamamlandığıdır. 

Bir türkü yakmak ve bir türkü ile aramak da hikmete 

dahil. Neşet Ertaş çocukluğundan beri türkü türkü, 

bozlak bozlak o yâri arar. O yârde gördüğünü o yârle 

gördüğünü arar. Çünkü yâr Yaradan’a bir yoldur. 

Yâreden Yaradan’a götürür. Türkü zikirdir burada artık, 

duadır, yakarıştır. Bir Kırşehir ozanında bir bozlağı canlı 

dinlediğinizde anlayabilirsiniz bunu ancak. Ya da bir 

ananın ağlayışında, gizli gizli…

Neşet Ertaş’ın Kırşehir’den başlayan yol hikayesi 

dedelerinin Türkistan’dan, Horasan’dan başlayan yol 

hikayelerinin devamıdır. Kimi zaman İstanbul’u mesken 

tutmuş, kimi zaman Ankara’yı kimi zaman Almanya’yı. 

Ama dert aynı: Yâr ile sohbet… Yâr ile sohbet etmeden 

yol bilinmez, yol anlaşılmaz, yoldaş bulunmaz. Yolda 

yâreden varsa ancak Yaradan bilinci olur insanda. Neşet 

Ertaş türküleri sözünü ettiğim yolculuğundaki nefes 

alışlarıdır. Bu anlamda her türkü bir nefestir. Aşığın 

derdi yolu bitirmek değil yolda olmaktır. Çünkü türkü 

insanı yolda tutar. O her türküsünde yolu veyolcuyu 

anlatır. Dünyayı söyletir. Dolayısıyla musiki ve bilhassa 

türkü yol anının izleridir. İnsanın bu dünya hayatının 

göstergeleridir. 

K Ü L T Ü R  S A N A T
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Leyla da Mevlâ’ya giden yolda

Leyla değil mi?

Bir anadan dünyaya gelen yolcu

Görünce dünyaya gönül verdin mi

Kimi böyü kim böcek kimi kul

Marak edip heçbirini sordun mu

Bunlar neden nedenini sordun mu

İnsan ölür ama uruhu ölmez

Bunca mahlukat var heç biri gülmez

Cehennem azabı zordur çekilmez

Azap çeken hayvanları gördün mü

İnsandan doğanlar insan olurlar

Hayvandan doğanlar hayvan olurlar

Hepiside bu dünyaya gelirler

Ana haktır sen bu sırra erdin mi

Vade tekmil olup ömrün dolmadan

Emanetçi emaneti almadan

Ömrüyün bağının gülü solmadan

Varıp bir canana ikrar verdin mi

Varıp bir cananın kulu oldun mu

Garip bülbül gibi feryat ederiz

Cehalet(cahiller) elinde küskün kederiz

Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz

Dünya senin vatanın mı yurdun mu

Rahmetli dedem Bizim Yunus’un hikayesini 

anlatırken ben bazen Bizim Neşet olarak duyardım 

Bizim Yunus’u… Nitekim henüz radyoların olduğu 

dönemde Neşet’in avazı radyoda duyulur duyulmaz 

dedem “Bizim Neşet” der hemen radyonun sesini 

biraz açar, hatta ev köyün yüksek bir yerinde olduğu 

için pencereye yanaştırır ve tüm köye o garip bülbülü 

dinletirdi. Bizim hikayemiz de Bizim Yunus ile Bizim 

Neşet arasında geçti hep. Nitekim ben Yunus’taki 

Neşet’i, Neşet’teki Yunus’u gördükten sonra türküyü, 

türküleri ve yolu, yolculuğu daha iyi anladım. O’ndan 

gelip O’na gitmenin sırrıyla Leyla’dan Mevla’ya bir 

yolculuktu onun ki de türkü türkü. Derdi türkünün 

ötesiydi. Çünkü o ahu gözlünün gözlerinin kapısında 

gördüğü O’ydu…

Hasılı Neşet Ertaş, Kırşehir, Leyla, Gönül Dağı sırf 

birer isimden ibaret değil. Bütün bunlar bir geleneğin 

izleri ve göstergeleri olarak günümüze ifadeleri. Mesele 

bunu anlayabilecek ve görebilecek idrake ve basirete 

sahip olabilmek…

K Ü L T Ü R  S A N A T
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