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ÖN SÖZ
Yirmi birinci yüzyılın karmaşık ihtiyaçlarını dikkate alarak,
birçok akademik kurum multidisipliner programlar oluşturulmasının
gerekli olduğunu anladılar. Bu programlardan bazıları sadece Sosyal ve
Beşeri Bilimlere odaklanırken, diğerleri ise geleceğin bilim adamlarını
hazırlayarak, Biyo-Kimya ve Ziraat Mühendisliği gibi yeni alt alanları
üretmeyi seçti. Multidisipliner araştırmalar üzerinde çalışan bilim
adamlarının artan sayısı, yeni projeler ve mevcut araştırmayla ilgili
fikirleri paylaşmak için ortak bir platform oluşmasına ihtiyaç oluşturdu.
Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, multidisipliner
araştırmalar yapan bilim adamlarını bir araya getirmeyi ve gelecekteki
araştırmalar için yeni tartışmaları canlandırmayı hedeflemektedir. Bu
hedefler doğrultusunda sempozyuma Teknoloji, Mühendislik,
Matematik, Sağlık, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Spor Bilimleri
alanlarında çalışan bilim adamlarının bildirileri kabul edilmiştir.
Bu kitap 18-21 Mayıs 2017 tarihinde İtalya’nın Roma kentinde
düzenlediğimiz II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları
Sempozyumu’na sosyal bilimlerde sunulan bildirilerden hakem
sürecinden olumlu rapor alan 44 bildiriden oluşmaktadır. Kitap
multidisipliner çalışmaları kapsadığından her disiplinin kaynak
gösterme yönteminin farklı olduğu gerçeği göz önünde tutulmuş ve bu
nedenle de metinde kaynak gösterme, ilgili disiplinin yaygın kullanım
şekline göre düzenlenmiştir. Kaynak göstermede Chicago Manual of
Style kullanılırken kimi makalelerde de APA sistemi kullanılmıştır.
Sempozyumun gerçekleşmesinde katkıda bulunan Marmara
Üniversitesi ile Gümüşhane Üniversitesi yetkililerine teşşekür ederiz.
Sempozyuma bildirileri ile katkıda bulunan meslektaşarımıza teşekkür
eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
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SANAT –
TASARIM
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ART- DESIGN

SANATIN GİYİM TASARIMINA ETKİLERİ
THE IMPACT OF ART ON FASHION
Çiğdem ÇİNİ
Özet
Sanat ve tasarım hem birbirleriyle ilişkili hem de zaman zaman birbirlerini
ayrı tutan iki kavram olarak gözlense de ayrılmaz bir bütün oldukları kabul
edilmesi gereken bir gerçek olarak karşımıza çıkar. Giyim tasarımında tarihsel
sürece baktığımızda özellikle tasarım ve moda kavramlarının ortaya
çıkışından itibaren hatta daha evvel zamanlardaki örneklerde bile sanatla
karşılıklı bir bağıntı görmekteyiz. Ondokuzuncu yüzyılın son dönemlerinden
itibaren ressam, heykeltraş gibi sanatçılar gerek tekstil gerekse giyim
tasarımları yaparak bu iki kavram arasındaki ayrışmaya son verdiler. Tekstil
ve giyim tasarımcıları da dönemin sanat eğilimlerinden etkilenerek bunu
tasarımlarına yansıtmışlardır. Yirminci yüzyılda birçok giysi tasarımında
farklı sanat akımlarının izlerini gerek genel silüet anlamında gerekse yüzey
tasarımı bağlamında görebilmek mümkündür. Bu etkiler zaman zaman giysi
aksesuarlarında da kendini göstermiştir. Yirmibirinci yüzyılda bu yakın ilişki
daha da belirginleşerek sürmektedir; artık giyim tasarımcıları eserlerini bir
sanat olayı gibi sergilemekte, sunumlarını çağımızın teknolojik olanaklarını
kullanarak farklılaştırabilmekte ve giysiye bir plastik değer olarak
yaklaşmaktadırlar. Renk, form, malzeme olanaklarını yenilikçi bir anlayışla
uygulamaktadırlar. Bu anlamda giyim tasarımı ile sanat arasında ince bir çizgi
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Moda, Etkileşim

Abstract
Art and design are the two subjects closely related to each other although
which are considered as separate fields from time to time but, still, it should
be admitted they are inseperable parts of a whole. Throughout the historical
timeline, especially after the birth of ‘design’ and ‘fashion’ concepts, but even
in the previous examples, it is possible to observe a relationship with the art
itself. From the late nineteenth century onwards, many artists like painters,
sculpturers became active in the field of design by producing textile and
fashion design and gave an end to this debate by doing so. On the other hand,
many textile and fashion designers have been influenced from art movements
of the period and reflected this to their designs. During the twentieth century,
it is possible to see the reflections of various art movements on fashion
designs either in overall silhouettes or as surface designs. These influences
could also be seen on fashion accessories. This close relationship still
continues as growing even stronger in the twentyfirst century; fashion
designers exhibit their designs as an art form, making a difference by using
latest technologies and take clothing as a plastic art form. They apply the
possibilities of colour, shape and material in an innovative approach. There
exist a very thin line between fashion design and art in this manner.


(Prof.); Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü, İstanbul,
Türkiye, e-mail: cacigdem@yahoo.com

466 | Sanatın Giyim Tasarımına Etkileri
Key words: Art, Design, Clothing Fashion, Relation

Sanat ve tasarım hem birbirleriyle ilişkili hem de zaman zaman
birbirlerinden çok farklı iki kavram olarak karşımıza çıkar; Sanat
saygın, yüce ve kalıcı addedilirken, tasarım (burada söz konusu olan
giyim tasarımıdır) eskiden daha çok zanaatkârlık ile ilişkilendirilen,
işlevselliği, kısa ömürlü-geçici olanı, toplu üretimi ya da haute
couture’ü simgeleyen, moda olan ve olmayanla tanımlanabilen
nispeten daha ‘hafif’ bir yüklemeye sahip olabilmektedir. Oysa, giyim
tasarımında tarihsel sürece baktığımızda özellikle tasarım ve moda
kavramlarının ortaya çıkışından itibaren hatta daha evvelki
zamanlarda bulunan örneklerde bile sanatla karşılıklı bir bağıntı
görmekteyiz. Örneğin, Gotik dönemin genel karakteristiği olan uzun,
ince ve sivri hatların bu döneme ait giysilerde de karşımıza çıktığını
görürüz. O yüzyıllarda tasarım kavramı daha ortaya çıkmamış olduğu
halde sanatsal eğilimlerin (ki bunlar din adamlarının kontrolü
altındaydı) mimaride ve giyimde kendini gösterdiği açıktır. Aynı
özellikler rönesans, barok ve rokoko sanat hareketleri için de geçerli
olmuştur. Rönesansın idealize ettiği yuvarlak hatlar ressamların
tablolarındaki figürlerde olduğu kadar giysilerdeki silüetlerde,
aksesuarlardaki formlarda da kendini göstermiştir. Barok hareketinin
ışık gölge oyunları, zengin süslemeleri, geniş ve yumuşak hatları hem
ressamların hem de terzilerinden elinden aynı paralellikte çıkmıştır.
Kuşkusuz bu özellikler üst sınıfın giysilerinde görülmekteydi, yani
aristokratlar artık sanat alanında da söz sahibiydiler ve ustaların
elinden çıkmış kumaşlar ve giysilerle üstünlük ve soyluluklarını adeta
kanıtlamaktaydılar. Ressamlar onları kostümleri ile birlikte
resmederek adeta ölümsüzleştirmekteydiler. Yine de giysilerin
dönemin sanat eğilimlerini yansıtmaktan öte birer sanat nesnesi
olduklarını söylemek olası değildi. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına
değin, en usta ve yetenekli terziler bile hierarşide ressamların ve
heykeltraşların çok aşağısında bir konumdaydılar.
Bunu kökten değiştiren kişi ondokuzuncu yüzyıl ortalarında
Paris’te ilk moda evi ‘The House of Worth’ü açan İngiliz Charles
Frederick Worth oldu denilebilir. Onun modaevine kabul edilebilmek
dönemin soylu hanımları için bir onurdu. Worth, müşterilerini kendi
modaevinde kabul ediyor ve giysilere etiket koyarak adeta bir ressam
edasıyla imzasını atıyordu. Esin kaynağı olarak zaman zaman tabloları
seçen Worth böylece bu iki alan arasındaki ilk yakın bağı da kurmuş
oldu. Worth gibi Paul Poiret de sanatçı bir edayla bohem bir yaşam
tarzını benimsemişti; kendisi de eşi de farklı giysileri, yaşam
alanlarının dekorasyonu, düzenledikleri kıyafet baloları ve
koleksiyonerliğe olan yatkınlıkları ile bunu yansıtmaktaydılar. 1900’lü
yılların başlarında Poiret ve Mariano Fortuny’nin Doğu kültürlerinden
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ilham alarak yaptıkları giysilerde Orientalist ressamların
tablolarındaki esintileri görmek mümkündür. Ondokuzuncu yüzyılın
ikinci yarısında Japonya’nın kapılarını Batı Dünyasına açmasıyle
Japonizm etkileri de Orientalizm gibi sanatın çeşitli alanlarında ve
edebiyatta etkilerini göstermiştir (Çini, 2001). Bu zamanlardan
itibaren ressam, heykeltraş gibi birçok sanatçı gerek tekstil gerekse
giyim tasarımları yaparak bu iki kavram arasındaki ayrışmaya adeta
son verdiler; bunlara bir örnek Poiret’in ressam Raoul Dufy’den
kumaş desenleri tasarlamasını istemesidir (Müller, 98-99). Diğer
örnekler arasında Pablo Picasso’yu, Sonia Delaunay’i ve Henri
Matisse’i sayabiliriz. 1903 yılında mimar ve tasarımcı Josef Hoffmann
tarafından kurulan Wiener Werkstatte’de açılan giyim bölümü’nde
hem Hoffmann’ın kendisi hem de ressam Rudolf Kriser gibi sanatçılar
takı, şapka, kumaş deseni gibi tasarımlar gerçekleştirmişlerdir.
Ressam Cezanne ve Monet gibi ustalar ise moda dergileri için de
çizim yapmışlardır. Kimi portre ressamları müşterilerinin beğenisine
bağlı kalmışlar ve onları kendi giyimleri ile resmetmişler, kimileri de
portelerdeki giysileri kendileri tasarlamışlardır; Whistler’in 1873
tarihli Mrs. Leyland portresi gibi (Givry, 98-99). Moda fotoğraflarının
gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla moda çizimleri ve resimleri yerlerini
fotoğraflara bırakmış, bunlarda bireysel ifadeler öne çıkmıştır; George
Hoyningen-Huene ve Horst P. Horst moderniteyi keskin görüntülerle
ifadelendirirken, Toni Frissell doğallığı tercih etmiş, Man Ray ve
diğerleri ise fotoğraf tekniklerinin olanaklarını kullanarak deneyselliğe
yer vermişlerdir (Svendsen.a, 2008). Özellikle rengi kendine özgü
kullanışı ile tanınan ünlü ressam Sonia Delaunay de tekstil ve giyim
alanında birçok çalışma yapmıştır. İlk olarak Sergei Diaghilev
tarafından 1911’de Paris’te sahneye konan ve 30 yıllık bir zaman
dilimine damgasını vuran Rus Balesi’nde aralarında Kübist akımın
öncülerinden Pablo Picasso’nun, Jean Lurçat’ın, Matisse’in,
Miro’nun, Braque’ın ve Sonia Delauney’in de olduğu, farklı
alanlardan (kareograflar, performans sanatçıları, besteciler,
tasarımcılar, ressamlar gibi) birçok ünlü sanatçı işbirliği içerisinde
hareket etmişti ve bu, Avusturalya National Gallery’nin Dekoratif
Sanatlar ve Tasarım Bölümünün küratörü Robert Bell’in de ifade
ettiği gibi sanatın tüm alanları kucaklamasının en güzel örneklerinden
biriydi (Bell, 2010).
Yirminci yüzyılda geçmişte olduğu gibi birçok giysi
tasarımında farklı sanat akımlarının izlerini gerek genel silüet
anlamında gerekse yüzey tasarımı bağlamında görebilmek
mümkündür. Bu etkiler zaman zaman giysi aksesuarlarında da kendini
göstermiştir. Birçok tekstil ve giyim tasarımcısı dönemin sanat
eğilimlerinden etkilenerek bunu tasarımlarına yansıtmışlardır, böylece
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adeta sanat akımınca ortaya konulan yeni estetik değerleri geniş
kitlelere taşımak giysilerce üstlenilmiştir. Bu yakınlığın temelinde
hepsinin aynı sanat çevrelerini paylaşmaları, dönemin eğilimlerinden
aynı derecede etkilenmeleri yatmaktaydı. Örneğin, Dadaizmden
etkilenen Elsa Schiaparelli’nin yaratımları resim sanatındaki
gerçeküstücü eserlerle büyük paralellikler göstermektedir.(şekil.1)
Salvador Dali’nin resimlerinde gördüğümüz sürreal etkiler
Schiaparelli’nin ünlü ıstakoz desenli giysisinde, özgün şapkalarında
karşımıza çıkmaktadır. Dali, butiğinin mobilyalarını, bazı kumaş
desenlerini ve aksesuarlarını tasarlayarak kendisiyle işbirliği
yapmıştır. Schiaparelli için plastik sanatlar yalnızca bir ilham kaynağı
değildi; o, tasarımlarına sanatı entegre ediyordu. Sanat alanında
Sürrealizm’in yanısıra, Art Nouveau, Art Deco ve Futurizm gibi yeni
akımlar tek bir sanatsal manifesto niteliğindeydi ve birçok alanı içinde
barındırıyordu, buna giysiler de dahildi. Art Nouveau’nun kıvrımlı
hatlarını, dekoratif süslemelerini, Art Deco’nun yalın, düz, modern,
geometrik özelliklerini dönemin giysilerinde de görmek mümkündür.
Giysideki radikal sanatsal boyut işte bu etkiler altında, işbirliğinin
getirdiği zengin paylaşımlarla ortaya çıkmıştır. Plastik sanatlarda
olduğu gibi giyimde de bazı isimler bir ‘ilk’i uygulayarak öncü niteliği
taşımaktadırlar; bunlar arasında Schiaparelli’nin yanısıra Madeleine
Vionnet’i, Balenciaga’yı, Yves Saint Laurent’i, Gabrielle (“Coco”)
Chanel’i, Mary Quant’ı, Paco Rabanne’ı, Issey Miyake’yi, Kenzo’yu,
Rei Kawakubo’yu, Hüseyin Çağlayan’ı, Martin Margiela’yı,
Alexander McQueen’i ve daha nicelerini saymak mümkündür.
Vionnet’in özgün verev, dairesel, açısal kesimleri ile birlikte daha çok
yapısallığı yeğleyen giysi anlayışı, Balenciaga’nın modern hacimsel
nitelikli heykelsi yaratımları, Chanel’in yalın çizgileri, siyah rengi
kadın giyimine kazandırması ve erkek giysisindeki detayları kadın
giysilerine taşıması, Quant’ın giyimde bir çığır açan ‘mini etek’i,
Miyake’nin pliselerle yarattığı özgün silüetleri, ritm ve akıcılığı ve
‘beden’siz örme giysileri, Kenzo’nun renklerle oyunu, Rei Kawakubo
ve Yohji Yamamoto’nun (Comme des Garçons) deneyselliği, farklı
felsefi yaklaşımları, Junya Watanabe’nin yenilikçi kesimleri ve
formları, Çağlayan’ın dönüşen giysileri, teknolojiyi kullanımı, Martin
Margiela’nın geri dönüşümlü giysileri ve McQueen’in nesnel moda
gösterisi bunlara birer örnek olabilir. (şekil.2)
1960’larda Pop Sanat, Op Sanat akımlarını giysilerine yansıtan
Yves Saint Laurent bunu daha çok resimlerin giysilere desen
anlamında uyarlanması şeklinde gerçekleştirmiştir. Buradaki durum
öncekilerden biraz farklıdır; burada giysi belirli bir sanat bakışı
doğrultusunda tasarlanmamaktadır. Pop Sanat başka giysi
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örneklerinde genel anlayışa uygun olarak tüketim ürünlerinin
desenlerde kullanılması, canlı renklerin, plastik türü malzemelerin öne
çıkması gibi özelliklerle kendini göstermiştir; akımın anlayışına uygun
olarak sanat ile çağın tüketim ağırlıklı yaşam tarzı arasındaki diyaloğu
sembolize etmektedir.
1980lerde ve 1990 larda sanat dünyası ve moda dünyası
arasında işbirliği başladı; 1982 yılında New York’ta yayınlanan
Artforum dergisi Mart sayısının kapağında giyim tasarımcısı Issey
Miyake’nin ve sanatçı Koşige Şoçikudo’nun ortak bir yapıtına yer
verdi. Bu, sanat ve giyim tasarımı arasındaki yakınlaşmayı
belgelemesi açısından önemliydi; giysi bir sanat eseri gibi
sunuluyordu. Miyake 1990 yılında Tokyo Çağdaş sanatlar Müzesinde
‘Pleats Please’ isimli sergisiyle 20. yılını kutladı; sergide Miyake’nin
kendi atölyesinde geliştirilen dramatik pliselerle oluşturduğu 40 adet
heykelsi giysiye yer verildi.(şekil.3) Bu, 2000’li yıllar yaklaşırken
aradaki kesin çizginin de nasıl da belirginsizleştiğine dair güzel bir
örnek olmuştur (Ewing, 1993). 80’ler ve 90’lar boyunca Artforum ve
Flash Art gibi dergiler Miyake, Kawakubo gibi tasarımcılara yer
vermeye devam ettiler. Rei Kawakubo 1996’da sanat içerikli bir dergi
olan “Visionaire” dergisi için misafir editörlük yaptı. Bir yandan
sanatta kavramsal boyut ve farklı malzemelerle deneysellik öne
çıkarken ki bunların arasında tekstil malzemelerini de sayabiliriz diğer
yandan da sanatsal giysi çalışmaları hızla birbirini takip etmeye
başladı.(şekil.4) 1980’lerde ilk örneklerini gördüğümüz ‘kavramsal
giysiler’ ile birlikte birçok alışılagelmiş kural yıkılmış, yerleşik
normlar kırılmıştır. Örneğin, Comme des Garçons’un 1982’de
gösterime sunduğu felsefi Japon güzellik kavramını işlediği ‘bilinçli
yokluğun güzelliği’ temalı giysileri, 1997 baharında bir manifesto ile
gösterime sunduğu ‘lumps and bumps’ koleksiyonu, Martin
Margiela’nın moda dünyasının herkesi aynı kalıba sokmasını
eleştirdiği ‘Stockman Ceket’i, Tokio Kumagai’nin 1980’lerde açtığı
butiğinde sergilediği alışıgelmişin dışında malzemeleri ve yiyecek
görüntülerini kullandığı ‘shoes to eat’ ayakkabı serisi ve daha niceleri
(Koga, 2005). (şekil.5) Bu tür giysiler ve aksesuarlar tamamen sanat
nesnesi kabul edilmese de sanat ve giyim endüstrisi arasında bir
konuma yerleştirilmektedir. Bunlarda seri üretim özelliklerinden uzak
ve ‘tek’ olmak, yaratıyı, özgünlüğü ifade etmek, deneysellik gibi
özellikler önem kazanmaktadır ve sanatsal bir yaklaşım sözkonusudur.
Bu çalışmalarda giysiyi sanatsal bir ifade aracı, bir plastik sanat
nesnesi olarak kabul etmek mümkündür. Gerek formda gerekse
teknolojik alandaki gelişmelerin yardımıyla kumaşın yapısında veya
yüzeyinde farklı işlemlerle çağdaş ve sıradışı etkiler yakalamak
kolaylaşmakta ve varılmak istenen özgün sonuçlara yardımcı
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olmaktadır (Tseëlon). (şekil.6) Giysi tasarımında da plastik
sanatlardakine benzer yeni eğilimler, arayışlar, karşıtlıklar söz
konusudur.
Yirmibirinci yüzyılda artık giyim tasarımcıları eserlerini bir
sanat olayı gibi sergilemekte, sunumlarını çağımızın teknolojik
olanaklarını kullanarak farklılaştırabilmekte ve giysiye bir plastik
değer olarak yaklaşmaktadırlar. Renk, form, malzeme olanaklarını
yenilikçi bir anlayışla uygulamaktadırlar. Bu tür giysi koleksiyonları
alışılagelmiş defilelerin yerine sanat müzeleri galerilerinde veya bir
performans şeklinde sunulabilmektedir. Giysiler eskiden üretildikleri
dönemin ‘güzellik’ kavramı üzerine kurulu bir estetik anlayışı temsil
ederken, yirminci yüzyılın sonunda bu terk edilmiştir. Avangard duruş
ön plana geçmiştir, kabul edilmiş kavramlar adeta ters yüz olmuştur.
Bu anlamda giyim tasarımı ile diğer sanat nesneleri arasında artık ince
bir çizgi bulunmaktadır. Yine de bu yaratımların bir sanat eserimi
yoksa giyside sanatsal boyut mu olduğu tartışılabilir. Sanat
eleştirmenleri bu alanda bir eleştiri yapmamakta, önde gelen moda
dergileri editörleri (vogue dergisi editörü Anna Wintour gibi) bir
anlamda böyle bir görev üstlenmiş görünmektedirler ama bunun tam
anlamıyla bir eleştiri olduğunu söylemek güçtür. Herald Tribune’de
moda editörü olan Suzy Menkes’e göre giyside uygulamalı sanatlar
veya zanaat ile sanat ayrımı ‘işlevsellik’ kriteriyle belirlenebilir.
Adorno ve Kant’a göre de yaratının bir amaca hizmet etmesi onu sanat
nesnesi olmaktan uzaklaştırır. Bu görüşlere göre ancak işlevsel
olmayan nesneler bir sanat eseri olma adayı olabilirken açıktır ki her
işlevsel olmayan da sanat nesnesi olamaz. Öte yandan Zandra Rhodes
‘The Observer’a 2003 yılında verdiği bir söyleşisinde giysilerin de bir
sanatsal ifade formu olduğunu ve dönemlerinin özelliklerini ifade
ettiğini, işlevselliğin bir kıstas olamayacağını iddia etmektedir.
Tasarım Müzesi müdürü Alice Rawsthorn ise giyim tasarımının ne
kadar özel bir yaratı olursa olsun gerçek bir sanat formu olarak
sayılamayacağı görüşündedir.
Görülmektedir ki bu alanda farklı görüşler, hatta karşıt görüşler
mevcuttur. Sanat hareketleri güzel sanatların her alanını etkisi altına
alan bir özelliğe sahiptir, öncü niteliklidir, genellikle bir tepkiden
doğar. Bir sanat eseri de temsil ettiği akımın özelliklerini yansıtır.
Belki de sorulması gereken soru sanatsal giysilerde bu özelliğin olup
olmadığıdır. Bunlardan daha farklı bir görüşü savunan Oscar Wilde
ise modanın sanat alanını da kapsadığı ve giyimde olduğu gibi sanatta
da modanın olduğunu ileri sürmekte, “sanat ve modayı ayıran kesin
bir çizgi yoktur-tamamen birbirinden ayrı iki dünyayla karşı karşıya
değiliz” demektedir (Svendsen.b, 2008). Sproles’in moda ürünlerin
sınırlı bir ömre sahip olduğunu, geçiciliğini savunduğu teorisini
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düşünürsek bunun sanatın kalıcılığıyla ters düştüğünü görürüz (HannJackson, 1987). Bu tartışmalar devam ederken kavramsal giysiler ve
sıradışı sunumlar son hızıyla devam etmektedir. 2017 yılında
Newyork Metropolitan Müzesi Rei Kawakubo’nun Comme des
Garçons için 1980’lerden bugüne adar hazırlamış olduğu giysileri ‘Art
of the In-Between’ temasıyla sergilemesi bu makalenin ana konusu
olan sorgulamaya güzel bir örnek teşkil etmektedir. (şekil.7)
Unutulmamalıdır ki giysiler sanatsal bir ifadenin, estetik veya
felsefi bir bildirimin ya da moda kavramının yanısıra kültürel,
ekonomik, toplumsal ve psikolojik bağlamda birçok farklı anlamı da
beraberinde üstlenmektedirler.
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DIGITAL PRINTING DESIGN PROCESS IN TAILORMADE FASHION DESIGN
Naile Rengin OYMAN
Abstract
The technological developments of the 20th century, when new materials and
production techniques were used for a more functional environment, enhanced
the influence made on conceptual and artistic works by the sense of subjectivity,
which remains in the middle of the artworks of our time. In the case of
contemporary works of art, whereby boundaries have disappeared in terms of
form and use of materials, utilisation of the technological developments as
imposed by the age has created new forms of expression, expanding the limits
of the fields of artistic work and establishing a ground for the development of
new design processes. In the process of creating artworks which cannot be
designed by other tools and techniques, artists have begun to use computer
technology to produce unique designs and succeeded in transforming traditional
and modern elements of art into unique pattern forms by the digital printing
technique. The general purpose of this study, which addresses the Digital
Printing Design Process in Tailor-Made Fashion Design, is to ensure that
intellectual and experiential creative design processes in the field of art and
artistic implementations can be transformed into tailor-made garment designs
with the help of new capabilities enabled by technological developments.
Besides, special purposes of the study include the utilisation of digital textile
printing technique for transforming tailor-made pattern designs used in "TailorMade Fashion Design" into tailor-made garment designs based on handiwork
and without mass production, research on the applicability of the digital textile
printing technique to silk fabrics through experimental and applied methods,
and development of the design and creativity activities involved in the triangle
of Surface – Fabric Design + Digital Textile Printing Technique + Tailor-Made
Garment Design.
Key Words: Tailor-Made Fashion Design, Tailor-Made Garment Design,
Pattern-Surface Design, Digital Textile Printing Technique

I. Introduction
In the past, design often used to be accepted as an abstract or
internal, aesthetic phenomenon and perceived as an object rather than a
form of action (Findeli, 2001:5-17). Today, design is considered to be
a product of the process of learning how objects are perceived and how
they are created. Understanding, working and creating again are
considered to be the difficulties involved in this process. While Simon
(Simon, 1988) defined design as "transforming an existing state into a
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preferred state", Archer defined it as "embodiment of parts which form
a whole, composition, structure, purpose, value and meaning in manmade objects and systems" (Archer, 1981). Similarly, Roberts (1989)
argued that the eventual purpose of all designing activities is creativity
and authenticity, and that, therefore, creative designs should be both
innovative and also valuable.
The general purpose of this study, which addresses the Digital
Printing Design Process in Tailor-Made Fashion Design, is to ensure
that intellectual and experiential creative design processes in the field
of art and artistic implementations can be transformed into tailor-made
garment designs with the help of new capabilities enabled by
technological developments.
II. Definition and History of Tailor-Made Fashion Design
According to Barthes (1983), fashion is a specialised way of
covering human body. Explorers and travellers were among the first
individuals who documented and commented on body covering and
dressing. In his book, in which he defined fashion as a manifestation of
social events and a reflection of cultural changes, Jones (2013)
emphasised that fashion is used in the most important fields of life and
that it is closely related to the philosophy of dressing that underlies the
concepts of benefit, covering, sexual attraction, ornamentation,
symbolic differentiation, being accepted, bringing oneself forward and
modernism.
The concept of "Tailor-Made Fashion Design (Haute Couture)",
which is involved in the design actions of fashion and which contributes
a different dimension to fashion design, is a generic name for "garment
designs prepared as special costumes which are situated on the summit
of the fashion industry and which appeal to high-budget customers"
according to Ambrose and Harris (2012).
Charles WORTH, who is shown as the first and the real founder
of Haute Couture reigned the Parisian fashion in the second half of the
19th century and made Paris the capital city of Haute Couture, and thus
he became the first fashion designer who enabled the shaping of the
luxurious fashion industry as known today.
Worth's creations were designed in a broad range from ball
dresses, taffeta and velvet to the costumes which are made by his
favourite Lyons thread, and he even became the creator of the tailormade garment designs that formed the fashion of the time in the middle
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of the century and which also became a subject of an OOC work by
Franz Xaver Winterhalter (Figure 1).

Figure 1: The Empress Eugénie Surrounded by her Ladies in Waiting
(1855), by Franz Xaver Winterhalter, Oil on Canvas, 3x4.20 m.
Musée National du Chateau, Campiégne (Garment Designs: Charles
Frederick Worth), ("Sanat Dünyamız" Magazine, 2008:87)
Other innovations that he contributed to fashion include, among
others, knee-high tunics worn on long skirts, short tarlatans which
enable easier walking, and puff sleeves, which became the fashion of
the 1800s. The pieces in National Gallery, which he visited in the years
that he lived in London, were also influential for him to create his style
(Figure 2).

Figure 2: Worth – 1895 “Haute Couture”
http://tr.pinterest.com/pin/181129216235284952/ (21 July 2016)
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Paris, which became famous for its multitude of fashion houses
in the first half of the 19th century, met Paul POIRET, who suddenly
had his name rather frequently mentioned through the innovations that
he made in fashion in the beginning of the 20th century, and he began
to be shown as the real owner of Haute Couture after Worth thanks to
the tailor-made garment designs that he introduced to the Parisian
fashion.
When Poiret made his tailor-made design, which is considered to
be a turning point for the fashion world in 1913, ladies' wear and fashion
enjoyed tailor-made and new lines, and he gained garments new forms
in the tailor-made garment design, which he named as the "Lampshade
Tunic" (Figure 3).

Figure 3: Poiret–1913
http://tr.pinterest.com/pin/61572719877658574/ (01 September 2016)
ERTÉ is an artist with a universal aspect who is accepted in the
fashion literature as the most skilful and creative fashion designer
after Paul Poiret.
According to Estorick (1992), Erté took the tailor-made garment
designs that he prepared before 1979 to his sculptures after that year
and he ornamented his sculptures, which are inspired by his “Haute
Couture” garment designs, with precious stones as well as gold, silver,
bronze and nickel. It is possible to find in these works the artist's
excitement, thought and his all humanist forms. While creating the ideal
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silhouette of a woman for him, the artist reflected to his tailor-made
garment designs the lines of the paintings of some famous painters like
Cingucento and Lucas Cronash as well as the lines of Paul Poiret
(Figure 4).

Figure 4: Erté (Romain de Tirtoff), “Madame Butterfly” (Estorick,
1992:110)
Having her place in the fashion literature as the most influential
designer of the 20th century, Gabrielle Coco CHANEL is one of the
most famous fashion designers of the world as the creator of masculine
dressing styles and perfect forms that she designed for women. Opening
her first shop in London in 1927, Chanel gained fame with modern and
comfortable plain-cut collarless dresses and suits in which braids and
ribbons are carefully attached to the external lines of jackets. (Figure
5).
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Figure 5: Chanel – 1961
http://tr.pinterest.com/pin/310537336777961158/ (25 August 2016)
In Bolton's “Alexander McQueen Savage Beauty” (2009), which
defines the famous English fashion designer Alexander MCQUEEN as
a globally renowned fashion designer who combines the elaborateness
of the Italian style with an English tailor's skill, and the French Haute
Couture with special sewing techniques, Bolton explained that the
designer created Haute Couture by reaching his romantic style which
he uses in his collections with contrasting concept such as fragility,
power, tradition, modernity, habit and violence (Figure 6).

Figure 6: Alexander McQueen – 2010, A Tailor-made Garment
Design made for Lady Gaga
http://tr.pinterest.com/pin/77405687317173984/ (17 November 2016)
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III. The Place of Digital Printing in Textile and Fashion Arts
While the "industrialisation movement", which began with
globalisation, empowered Europe in economic, military and
commercial terms, it also led European countries to increase their
welfare by colonizing the third world. After the industrial revolution,
during which the mechanisation process advanced rapidly, mass
production of textile products also led to the concern of design, and
unqualified designs brought by the mechanisation became to be an
important problem in the period following the industrial revolution. In
the 1840s, design schools began to be opened in England for raising the
design standards in textile again in the process that followed the
Industrial Revolution. William Morris, the pioneer of the Arts&Crafts
movement, was the first person who opposed mass production which
began with industrialisation and which lacked aesthetic elements.
In the history of science and art, the 19th and 20th centuries were
marked with the most intense developments and changes in history. The
artistic movements that developed in Europe in the second half of the
19th century were reactions against by the adverse influences that the
industrial revolution made on the society, and these emotions and
thoughts became an inspiration for artists. Even today, many artists are
inspired by the designs of Morris, who acted with the motto "Return to
handicrafts". The Arts&Crafts movement pulled together many
branches of visual art such as textile, painting, sculpting, architecture
and graphic, and created themes that are used with the digital textile
printing technique in many garment collections of contemporary
fashion designers (Figure 7).
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Figure 7: Vogue- 2012, Arts & Crafts and Digital Textile Printing
Technique”
http://www.vogue.com/guides/vogues-fashion-guide-to-thespring-2012 collections/#/guide/5489/60/ (14 November 2016)
With the development of technology, the endpoint attained in
printing technique is the "Digital Textile Printing Technology". The
digital printing technique involved in desktop publishing systems is a
type of production which can be considered new and advancing. Factors
like decreasing geographical limitations, elimination of physical
obstacles, and decreasing prices of digital technologies all thanks to the
developing technology have brought along artistic and cultural changes
in human life. The opportunities brought by digital technology have led
to the creation of new formational presentations and, at the same time,
new matters of expression.
It was inevitable that textile printing, which is an application
dependent on the industry, would be influenced by these technological
transformations. The fact that computers have penetrated all the fields
of daily life, production, design and trade has enabled a synchronous
operation of industries. With the utilisation of CAD – CAM systems,
significant changes occurred in the printing preparation processes of
classical printing systems like design and stencil preparation. Patterns
created in computers have been transferred to laser stencil preparation
systems and very different methods have emerged in the design
processes. As these technological developments continued,
transformation of printing machinery into digital systems became
inevitable.
These high-cost printing machinery with a single printer that
enabled big-sized (34x46 cm) photographic prints began to be used as
inkjet digital photograph printing machines in 1991. Using graphic
software, digital photographs, videos and special-effects in an
interdisciplinary manner and taking them to tailor-made garment
designs through the digital printing technique, new generation fashion
designers became able to obtain a new perspective on printed fabrics.
Such fashion designers as Mary Katrantzou, Alexander Mcqueen,
Ralph Ruccı, Issey Miyake, Hussein Chalayan and Raviv manifested
the very creative printing designs that make very little reference to
traditional printing methods and took them to their tailor-made garment
designs through the digital textile printing technique (Figure 8).
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Figure 8: Noa Raviv - 3D Digital Printing Technique
http://tr.pinterest.com/pin/556053885215884529/ (27 May
2016)
Textile and fashion artists felt the need to present their designs in
a context in order to ensure that their designs can be perceived by their
audience. And this usually meant that designs are designed and depicted
on a garment or an internal design element. Emergence of new illustration
methods in the field of textile and fashion design in parallel to the present
developments in digital technologies has gained the field of fashion design
a new perspective (Figure 9).
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Figure 9: Jamie Lee Peardin – 2014 “Chanel Couture 2014”
http://tr.pinterest.com/pin/359513982726706057/ (18 August 2016)
For a fashion designer, illustration has become a connection of the
powerful interaction selected from a sketch drawn by the designer with an
artistic and spiritual style. Manually or digitally treating photographed
images is accepted as the first stage for starting an illustration. An illustrator
creates a graphic image out of a series of dots, lines, curves and shapes.
Fashion drawings created vectorially are works which show the subjective
identity of their designers. This system, which was created firstly in the
mid-1990s, was adapted to visual preferences and pleasures and
appreciated as the pioneer of the fashion drawing trend. This smooth and
plain-coloured appearance obtained by vector graphics became a
technologically driving force behind the emergence of creativity and
vectorial drawings (Tallon, 2009: 88).
IV. The Digital Printing Design Process in Tailor-Made Fashion
Design and an Exemplary Application
"Kinetics" forms the theme/concept of the tailor-made garment
design as the application example of the current study entitled "Digital
Printing Design Process in Tailor-Made Fashion Design". The Kinetic Art,
which is involved in contemporary art movements and which also involves
Constructivism and Dadaism in its foundations, became very influential in
subject selection.
In the surface–fabric patterns of the Digital Printing Design Process
in Tailor-Made Fashion Design Process, hand-drawn pattern-design
sketches were transferred to the digital environment by scanning. The
visual image transferred to the digital environment was vectorially edited
by the Photoshop software after some corrections and cleaning.
The interwoven circular forms obtained by hand-drawing were
transformed into virtual illusions by frequent repetitions in a certain order.
On this visual image that was obtained by this method, the circular forms,
which can turn spirally inside each other, were joined by a kinetic action
and it was ensured that the visual image gains a secondary movement
through the integrated superimposed circular forms. Animation of a handdrawn visual image with small touches on a screen with the help of a
computer (Fashion Illustration) can be shown as the first experience of an
artist in this method.
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In the application example of the research, the method of making
stencils by draping was used in the stencil making process, then sewing
techniques (body, sleeve, arm, lining) that do not cause any deformation
were used on the external appearance of the design in the sewing process,
and finally the digital textile printing technique was utilised in the printing
design process.
Besides, the involved operational processes are presented to the
readers under the heading of "Process Analysis" in this section of the
research in order to attract readers to the subject and make it easier to
understand (Table 1).
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Table 1: Process Analysis Diagram
PROCESS ANALYSIS DIAGRAM
GARMENT DESIGN PROCESS
Concept
↓
Storyboard
↓
Transfer of storyboard to digital environment
↓
Artistic Drawing
↓
Technical Drawing
↓
Fashion Illustration
↓
PATTERN DESIGNING PROCESS
Preparation of Surface – Fabric Patterns – Hand Drawing
↓
Transfer of Hand-Drawn Pattern to Digital Environment by
Scanning
↓
Correction and Cleaning Operations on the Scanned Drawing
and Vectorial Drawings
↓
Transfer of Pattern on Fabric by Digital Textile Printing
Technique
↓
STENCIL-CUTTING-SEWING PROCESSES
Obtaining garment stencils
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↓
Preparation of prototype stencil
↓
Placing the stencil to the fabric
↓
Cutting
↓
Interlining
↓
Cleaning of the upper body strapless line
↓
Cleaning of the upper body part with a piece of pleat
↓
Combining body cups
↓
Combining the front body sun-pleat piece with the side body
cup pieces
↓
Sewing a zipper on the rear body
↓
Hem sewing
↓
Cleaning of pleat pieces on the side cup pieces and making an
attachment to the upper body form
Design Process
1-

Storyboard

The storyboard, which is prepared for tailor-made garment
designs that form the application models of the Digital Printing Design
Process in the Tailor-Made Fashion Design, was created based on the
information that was obtained through a research on the theme of
"Kinetics", which is used to describe motional events in natural and
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human sciences such as physics and chemistry and also in visual arts.
In addition to the research results, the fundamental elements of the
storyboard were also formed by fashion catalogues of fashion designers
in Turkey and around the world who use digital printing design in their
tailor-made garment designs, library archives of famous brands, and
visual photographs which are found in the fields of interest of the
researcher and which emphasise kinetic movement.
The "Storyboard" was created by the elements which were
selected as sources of inspiration such as catalogues, magazines, books,
photographs, application examples relating to the subject, pieces of
information obtained as the result of individual interviews, visuals and
the visual elements which will reflect the sewing-stencil-ornamentation
and printing techniques believed to have been used on those visuals.
Besides, various Photoshop adjustments were made on the storyboard
prepared in order to create a holistic effect by eliminating the collage
effect created on the board (without disturbing the main form), and the
storyboard, which was transferred to the digital environment in this
way, is presented to the readers (Figure 10).

Figure 10: The Storyboard and Its Transfer to the Digital
Environment
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2. Artistic Drawing – Technical Drawing – Fashion
Illustration
Artistic drawings were prepared based on the materials which
reflect the pattern-fabric-sewing-stencil-ornamentation and printing
elements that inspired the storyboard, which determined the fabric,
colour, tissue and, in general, the fashion style. In the artistic drawings,
for which certain measurements and ratios were used, the Artistic
Drawing (Figure 11), the Technical Drawing (Figure 12) and the
"Fashion Illustration" (Figure 13) that was transferred to the digital
environment were prepared by selecting a tailor-made garment design
which will;
– Be able to reflect the stencil, sewing, ornamentation and
printing techniques used in Haute Couture,
– Enable harmony between the surface-fabric patterns by which
fabric design is made, on the one side, and the pieces which form the
garment, on the other side,
– Enable the continuity of the surface-fabric pattern when the cut
pieces are brought together,
– Establish the connection with the fabric + sewing + printing +
design in the transfer of the fabric-surface pattern to the synthetic-based
fabrics (Chiffon-satin) by the digital printing technique,
– Arouse the feeling of uniqueness, which is involved in the
philosophy of the tailor-made fashion design, for the person who wears
the garment,
– Highlight the aesthetic which is personal, which shows
individual characteristics and is based on manual labour,
– Establish a balance between aesthetics and technique, and gain
the design functionality as well as subjectivity,
– Enable integrity between the "kinetic" movement, which
inspired the research, and the waving chiffon fabric, and
– Combine art and technique and enable harmony among pattern,
form, fabric and design in accordance with the digital printing
technique, which enables the technological developments necessitated
by the current age.
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Figure 11: Artistic Drawing

Figure 12: Technical Drawing
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Figure 13: Fashion Illustration

3- Pattern Design Process
The visual image used in the first method, in which the digital
printing design assess was applied according to the garment design, was
obtained by drawing it on a tracing paper with a "Rapidograph Pen".
The tailor-made pattern design, in which kinetics is expressed by
circular forms that move rapidly or slowly on a black background was
prepared with a drawing of 45 cm x 45 cm (Figure 14).

Figure 14
The original pattern with the dimensions of 45 cm x 45 cm, which
was transferred to the digital environment by scanning, was
transformed to the dimensions of 90 cm x 90 cm and a "rapport"
procedure was applied on the computer environment (Figure 15).
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Figure15
The tailor-made pattern design, which was transferred to the
digital environment by scanning, was taken to the "Photoshop" software
for applying clarity, colour and background adjustments after
corrections and cleaning. In this software, "levels", "saturation",
"shadow highlight", "brightness \ contrast" and "curves" adjustments
were made on the pattern design, and it then was "sized" to the
dimensions of a fabric which can be used in tailor-made fashion design
(160 cm x 160 cm) (Figure 16).

Figure 16
The pattern design, which was edited in the digital environment,
was transferred on the fabric with a digital textile printing machine,
which is also known as a big-scale textile surface printer. In the digital
textile printing operation, the pattern design was opened in the software
of the printing machine, then certain parameters were loaded to the
printer without any repetition or reproduction, and thus the pattern was
transferred on the chiffon fabric by the digital textile printing machine
(Figure 17).
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Figure 17
4- The Stencil, Cutting and Sewing Process
In the stencil preparation process of the No.1 tailor-made
garment design, which forms the application example of the digital
printing design process according to garment design, the Technique of
Making Stencils by Draping, which is used the most in Haute Couture
was utilised. In case the process of creating the visualised design would
be extended, a draping work was performed on a dummy. In the tailormade design stencil stage, the general lines of the design such as collar,
body, cup and pleats were shown on the dummy with a grosgrain
ribbon.
Besides, in order to see the finished image of the design, a
rehearsal dress of American cloth (a prototype) was prepared before the
sewing and the stencil validity was tested. Additionally, in the tailormade garment design that formed the application model of the research,
it was ensured that the garment gain a more qualified appearance
through special sewing techniques which are utilised in tailor-made
fashion designs and also, whatever necessary, manual sewing.
An Explanation on the Design: The tailor-made garment design,
which is the subject of the research, was designed in a strapless form
and it was sewn with a tight sizing which can take shape according to
breast cups. The "empire" line, which creates the body form of the
design, is formed by the combination of the waistline with the body line.
The pattern design, whereby the kinetic movement becomes a subject
of tailor-made fabric design, was used in the form of a skirt that extends
from the empire line to the ground. The "pleat" and the "sun-pleat"
pieces made on the plane chiffon fabric placed symmetrically on the
front midpoint and on the side sewing line of the design formed the
decorative characteristics of the garment. The rear body of the design is
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completed with the flat pleat body piece where the strapless form
coming from the front body combines with the empire body line (Figure
18).

Figure 18
V. Discussion and Conclusion
In our time, when the concept of dressing is gradually extended
and renewed within its traditional terminology, definitions relating to
science and technology rather than those which relate to textile have
begun to be used when referring to garments and their characteristics.
As the cooperation between technology and the field of fashion steadily
develops, the topic which is most discussed and considered as a
problem is the question of how the science and technology-based
innovations will be adapted to the garment design process. The teams,
capabilities and processes relating to both of these fields have had very
different infrastructures until recently while today the triangle of
science, technology and fashion have got even more closer to each other
in semantic terms in parallel to the vanishing boundaries in art and
technology.
Technological inventions that develop as a surplus of the
industrial revolution have begun to destruct traditional forms and
patterns based on the conditions of the economic environment, and poor
quality forms have begun to corrupt the forms of handmade pattern
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designs. Based on the concepts of rationalisation and standardisation,
the theorists of this current targeted to reach every circle of society by
combining new materials and structure techniques with mass
production. However, surplus production and unsold products created
by the global capital ever expanding with sales of mass-produced
objects have created a consumption class which is fed by the philosophy
of disposable products. Haute Couture, which is semantically close to
high prices and luxury and which inspires contemporary fashion arts,
shows great similarities with the hand-made artworks produced by
Morris by expensive methods. Garments with an artistic value which
cannot be purchased or even used by everyone are designed tailor-made
in the workshops of fashion artists and offered to the taste of elite
customers that represent the highest layer of society in terms of
finances.
It is observed that digital design has emerged as a new method of
expression in the transformation of designs to visuality, creation of a
unique identity for design and, most importantly, strengthening art and
technology.
Penetrating all kinds of artistic practices, digital technology has
also led to the improvement of a global sensitivity among artists in
stylistic terms. It is not possible to say that production of an artwork has
become easier in the digital age because production of an artwork which
contains aesthetic queries in itself without falling to repetition and
without going away from aesthetic values, and which does not aim only
to create difference without causing any conflict with its own identity,
even if ironically, has been understood to be among the disadvantages
of designing an artwork in the digital age.
It can be said as a conclusion that the endpoint reached in the
digital technologies, which change the use of form and materials in
contemporary arts and equip them with the technological developments
necessitated by the current age, take its place in life and lead creative
and unique works, is the fact that art sustains its existence in every field
and that a unique and new language has been born in this field in the
tailor-made fashion design. In contemporary tailor-made garment
designs, whereby boundaries are eliminated and creativity-based works
are completed by technological advancements, the use of computer
technologies along with innovative materials has increased the rate of
applicability of digital technologies to the field of tailor-made fashion
design and that it has also enhanced the social and environmental
awareness of fashion designers.
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SANAT VE TASARIM EĞITIMINDE BAUHAUS
MODELI VE TÜRKIYE'DEKI YANSIMASI: TATBIKI GÜZEL
SANATLAR OKULU
BAUHAUS MODEL FOR THE EDUCATION OF ART AND
DESIGN AND REFLECTION IN TURKEY: APPLIED FINE ART
SCHOOL
Sema ILGAZ TEMEL
Özet
Bauhaus, yirminci yüzyılda, mimari ,tasarım , sanat alanında olduğu kadar,
endüstriyel tasarım ve şehir planlama konularında da yeniliklerin kaynağı
olmuş önemli bir okul olup Alman mimar Walter Gropius tarafından
kurulmuştur. 1919' da Almanya'da Weimar'da öğretime başlayan okul, Ruskin
ve William Morris ile başlayan el sanatları hareketini ( jugend Stil ) endüstri ile
buluş turmayı, sanat ve zanaati birleş tirmeyi amaçlar. Bauhaus Okulu, ilk kez
Henry de Van de Velt'in tasarımını yaptığı binada açılır. 1925-32 yıllarında
Dessau'da, 1932-33 yılları arasında Berlin'de faaliyet gösterir ve 1933'de Hitler
tarafından kapatılır. Bauhaus eğitim modeliyle Türkiye'de, İstanbul'da kurulan
Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu 1957 yılında öğretime baş lar.Türkiye'de sanat
eğitimi veren ilk kurum olan ve 1883'de kurulan Sanayi-i Nefise Mektebinden
farklı olarak , sanayileşen Türkiye'de endüstriyel üretime yönelik sanatçılar
yetiş tirmeyi hedefler. Mobilya ve İç mimarlık, Grafik,Tekstil ve Moda
Tasarımı, Dekoratif Resim ve Seramik olmak üzere beş bölümle açılır.Türk
hocaların yanısıra çok sayıda Alman hoca okulun eğitici kadrosunda yer alır.
Almanya , Başkonsolosluğu aracılığıyla eğitim malzemeleri ve donanımla ilgili
destek verir. Maarif Vekaleti'nin görevlendirdiği, Prof. Adolf Schneck
Türkiye'deki sanat kurumlarını inceler ve Gazi Eğitim Enstitüsü hocaları;
İsmail Hakkı Tonguç, Hayrullah Örs, Hakkı İzzet, SaitYada, Ferit Apa ve Hakkı
Uludağ tarafından önerilen bu bu okul fikrinin gerçekleş tirilmesinde önemli rol
oynar.
Anahtar Kelimeler: Bauhaus, Walter Gropius, Mimarlık ve Sanat,Modernizm,
Sanat ve Zanaat, Türkiye'de Güzel Sanatlar Eğitimi

Abstract
Bauhaus is an important school founded in 20th century genesis in the fields of
architecture, design, art as well as industrial design and urban planning. German
architect Walter Gropius founds it. The organization founded in 1919 in
Weimar, Germany aim to unite handcraft movement (jugend stil) started by
Ruskin and William Morris with industry, art with handcraft; open in the
building design by Henry de Van de Velt. It operates in Dessau during 19251932, in Berlin 1932 to 1933 and close down in 1933 by Hitler. Applied Fine
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Art School with the Bauhaus model in Turkey founded in 1957, and started
education in 1957 Unlike the first art school “Sanayi-i Nefise Mektebi” founded
1883, they aim to educate artists oriented for the industrial productions. It was
opened with five departments as furniture, interior design, graphic, textile and
fashion design, decorative painting and ceramic. Besides Turkish many German
teachers were in education stuff. Germany provided support by providing
educational materials and equipment. Prof. Adolf Schneck analyzed art
institutions in Turkey and played an important role in implementing the idea of
opening the school with teachers in Gazi Egitim Enstitusu with İsmail Hakkı
Tonguç, Hayrullah Örs, Hakkı İzzet, SaitYada, Ferit Apa ve Hakkı Uludağ.
Key Words: Bauhaus, Walter Gropius, Art, Modernism, Fine Art School, Art
and Design Acknowledgement
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Bauhaus, 1919’da Weimer’da Walter Gropius tarafından
kurulan, 1925’de Dessau’ya ve 1932’de Berlin’e taşındıktan sonra
1933’te Naziler tarafından kapatılan ünlü tasarım okulunun adıdır. Ama
Bauhaus sözcüğü içinde doğduğu Weimar Cumhuriyeti’nden daha
uzun ömürlü olamayan Staatliches Bauhaus’tan fazlasını ifade eder.
Sanat, tasarım ve mimarlık eğitiminde Bauhaus, aynı zamanda,
etkisi çok daha geniş bir coğrafyaya ve zamana yayılan bir devrime ve
bu devrimle ilişkilendirilen bir paradigmaya, bir değerler ve kavramlar
kümesine karşılık gelir.
Kaynakları Aydınlanma düşüncesine ve 19.yüzyıldaki eğitim
reformu hareketlerine uzanan bu hareket aynı zamanda İngiltere’de
başlayan endüstri devriminin ve I.Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan
Almanya’nın ekonomik reform paketinin de bir parçasıdır.
19. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan Arts and Crafts
hareketi ve bu hareketin önemli isimlerinden olan John Ruskin ve
William Morris; eski üretim biçimlerine ve uygulamalı sanatlara
dönüşü savunan yaklaşımları ile daha sonraki Jugendstil ,Art Nouveau
ve benzeri hareketleri etkilemiş olmalarının yanı sıra Bauhaus
modelinin gelişmesinde ve Gropius’un ‘’zanaat, sanatın
yüceltilmesidir’’ düsturuna ve el becerisinin eğitimdeki önemine vurgu
yapan sözlerini tanımlayan anlayışa giden sürecin yolunu açan önemli
yapı taşlarıdır.
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Bauhaus’un, 1907’de Münih’te kurulan Deutsche Werkbund /
Alman İş Derneği’nin amaçları arasında olan, sanat okullarının reform
çalışması, endüstri ürünlerinin standardizasyonu, ürünlerin
tipikleştirilmesi ve sanatsal kişiliğin geliştirilmesi gibi konularda ortaya
çıkan ihtiyacın bir sonucu olduğu da söylenebilir.
“İnsana Saygı” nın tüm eğitimin başlangıç noktası olduğunu
savunan Bauhaus öğretisinin ve ders programının en önemli dersini
“Vorkurs” olarak adlandırılan ve Türkçe Temel Tasarım dersi olarak
tanımladığımız Basic Design dersi oluşturur.
Gestalt prensiplerini de içeren bu formasyon dersini veren
Johannes İtten, dersle ilgili amaçlarını şöyle tanımlar;
1.
Öğrencilerin yaratıcı güçlerini ve dolayısıyla sanatsal
yeteneklerini ortaya çıkarmak.
2.
Kendi deneyimleri ve algıları özgün çalışmalar için yol
göstermek.
3.
Öğrencileri artık yaşamayan konvansiyonlardan
kurtarmak ve kendilerine özgü olanı yaratma cesareti
kazandırmak. Öğrencilerin kariyer seçimlerini kolaylaştırmak.
Öğrencilere, gelecekteki kariyerleri için tasarımın temel
ilkelerini sunmak ve tasarımın araçlarını öğretirken, kişisel
yeteneklerini ön plana çıkarmak.
Bauhaus eğitim sistemine baktığımızda, öğrenme eyleminin hoca
öğrenci ilişkisinden çok usta-çırak ilişkisi içinde, malzemeye, tekniğe
ve ihtiyaca uygun arı biçimler üretmek üzere şekillendiğini görüyoruz.
Sistem içinde önemli olan ve Itten tarafından verilen Temel
Tasarım dersleri; mantıksal pozitivizme geçiş olarak da
tanımlanabilecek yararcı düşünme, eyleme dayalı eğitim gibi konulara
odaklanıyordu. Mimarlık kurumlarını kurma ve ülkenin inşa hareketi
kapsamında gelişti.
Bauhaus’un, farklı akımların sembol isimlerinden oluşan zengin
eğitimci kadrosu içinde; Walter Gropius’un yanı sıra, Paul Klee,
Vassily Kandinsky, Edward Munch, Johannes İtten, Moholy-Nagy,
Oscar Schlemmer, Mies van der Rohe gibi ünlü eğitimci ve sanatçılar
yer alıyordu.
Birinci Dünya Savaşı’na müttefik olarak giren Türkiye ve
Almanya arasındaki yakın ilişkiler 1923’de kurulan genç Türkiye
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Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olan kadroların eğitim için Almanya’ya
gönderilmesi; çağdaşlaşma projesi kapsamında Almanya ve Türkiye
arasındaki güçlü kültürel bağ, 1957’de kurulan Tatbiki Güzel Sanatlar
Okulu öncesinde Resim İş öğretmeni yetiştiren Gazi Eğitim Enstitüsü
(1926,Ankara) ile Köy Enstitülerinin kurulmasında ve kadrolarının
oluşturulmasında da önemli rol oynadı.
Bauhaus’un Türkiye’deki yansıması olan ve 1957’de açılan
Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu ise, yine Türkiye’de var olan ve 1883’de
kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi/Güzel Sanatlar Akademisi’nden farklı
olarak, sanayileşen Türkiye’nin ihtiyacı olan, teknik beceri ve bilginin
yanı sıra, estetik beğeni düzeyi yüksek tasarımcılar yetiştirmeyi
hedefledi.
1957’de İstanbul’da İstanbul’da eğitime başlayan okulun eğitici
kadrosu on dört Alman hocanın yanı sıra on dört Türk hocadan
oluşuyordu.
Okul, beş bölümle eğitime açıldı: Mobilya ve İç Mimarlık,
Grafik, Tekstil ve Moda Tasarımı, Dekoratif Resim ve Seramik.
Almanya’nın Başkonsolosluğu aracılığı ile eğitim malzemeleri
ve donanımla ilgili destek verdiği okul önce 3 yıl olarak planlandı ve
daha sonra eğitim dört yıla çıkarıldı. Kuruluş sürecinde Türk Maarif
Vekaleti’nin görevlendirdiği Prof.Adolf Schneck Türkiye’deki sanat
kurumlarını inceleyerek Gazi Eğitim Enstitüsü hocaları; İsmail Hakkı
Tonguç, Hayrullah Örs, Hakkı İzzet, Sait Yada, Ferit Apa ve Hakkı
Uludağ tarafından önerilen bu okul fikrinin gerçekleşmesinde etkin rol
oynadı. Bu isimlerden İsmail Hakkı Tonguç 1918 de Almanya’ya
gönderildi, birinci dünya savaşı sırasında geri döndü ve 1925 de
yeniden Almanya’ya gitti. Bu süreçlerde Pestalozzi, Dewey ve
Kerschesteiner gibi çağın ünlü eğitimcilerinden etkilendi. Çağın öne
çıkan öğretisinin bir parçası olan “iş için, iş içinde, işle eğitim”
felsefesi, Köy Enstitüleri’nden sonra Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’nda
vücut buldu, İsmail Hakkı Tonguç ve İsmail Hakkı Baltacıoğlu da bütün
bu süreçlerde önemli rol oynadılar..
Bauhaus ekolü ile 1957’de Beşiktaş’ta açılan ve hedefi, çağın
gereksinim duyduğu , yaratıcı , araştırmacı ve uygulayıcı, teknik bilgi
ve donanıma sahip bireyler yetiştirmek olan okulda Temel Sanat
Eğitimi dersleri özel bir öneme sahipti. İstanbul Devlet Tatbiki Güzel
Sanatlar Yüksek Okulu Tanıtım Kitapçığında, Mustafa Aslıer, Temel
Sanat Eğitimi’nin amacını şöyle tanımlar ‘’Plastik sanatlarda sanatı
yapan elemanların (form,renk,valör)
bir araya getirilmelerinde
gözetilecek bir takım eski ve evrensel denilebilecek kurallar vardır.
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Dengeleme, ritim, , hakimiyet, ahenk ve benzeri gibi.Sanatçıların
çoğunda bunlar bir yaratıcı içgüdünün ürünüdür,okulda öğrenilme
değildir. Burada Temel Sanat Eğitiminin amacı ise tanrısal sanatçılar
yaratmak değil, toplum için form ve renk çalışmaları düzenleyecek
dizaynerler yetiştiren okulumuz elemanlarına, bilinçli ve geçerli
olabilen bir temel eğitim verebilmektir.’’ Okulun ders programları her
yıl ihtiyaca göre yenilenir. Tatbiki Güzel Sanatlar okulu 1957- 1982
arasında, 25 yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak eğitim verdikten
sonra, 20 Temmuz 1982'de çıkan Yüksek Öğrenim Yasası ( YÖK
) kapsamında Marmara Üniversitesi'ne bağlandı. 1986'da Beşiktaş'tan,
Acıbadem Kampüsüne taşındı. Zaman içinde; Dekoratif Resim Bölümü
Resim Bölümü , Seramik Bölümü Seramik ve Cam Bölümü oldu.
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Canlandırma /Animasyon, Film
Tasarımı; Geleneksel Sanatlar, Müzik gibi Bölümlerin eklenmesi ile
bölüm sayısı on üç oldu. Lisans eğitiminin yanı sıra 1992 yılında
kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde Yüksek lisans ve Sanatta
yeterlik programları açıldı. Zaman içinde Bilgisayar teknolojilerinin
gelişmesiyle, vitray, matbaa ve tipografi atölyeleri dahil birçok atölye
işlevsiz kalarak kapandı.Alman hocalar yerlerini Türk hocalara
bıraktılar ..
Ancak Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu ,şimdiki adı ile Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, kuruluşundan ; 57. Mezununu
verdiği 2017 yılına kadar , yetiştirdiği tasarımcı, /sanatçı mezunları
ile Türkiye'de her alandaki sanat- tasarım piyasalarının şekillenmesinde
önemli rol oynadı. Tıpkı Almanya'da kapatılan Bauhaus okulunun
etkilerinin sürmesi gibi, bir zamanların fenomen okulu Tatbiki Güzel
Sanatların da adı ve etkileri hala sürmektedir.
Edward W. Said yolculuk eden kuram adlı makalesinde şöyle
demektedir: ‘’insanlar ve eleştiri okulları gibi fikirler ve kuramlar da
yolculuk ederler.. Bir kişiden diğerine,bir kurumdan diğerine, bir
dönemden diğerine..bu kavramsal çerçeve içinde Bauhaus’un ,modern
eğitim yaklaşımları için referans teşkil etmiş olması ve dünyadaki tüm
ilerici sanat, tasarım ve mimarlık okullarına model oluşturması,
fikirlerin farklı düşünsel bağlamlar ve kültürler içinde kendine yer
bulabilmiş olması kadar, çağın getirdiği gelişmelerin ve
gereksinimlerin benzerliği ile de ilgilidir..
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Tasarımı- Yeni Bir Toplumun
Tasarımı)_S.277-301
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DOKUMA RESİM SANATININ GELİŞİMİ VE BİR GRUP
SANATÇI*
DEVELOPMENT OF WEAVING ART AND A GRUP OF ARTISTS
Sevim ARSLAN
Özet
Toplumların binlerce yıllık kültürel birikimini yansıtan dokumalar, yaşam
biçiminde her türlü kullanım nesnesinde bir karşılık bulmuştur. Bu el dokumaları
öncelikle estetik bir obje olmaktan çok denenmiş ve yaşanmış bir kullanım
nesnesidir. Ortaya çıkış ve üretim nedenleri işlevsel olması sebebiyle yüzyıllar
boyunca her dokuma zanaat kapsamında değerlendirilmiş, sanatsal bir içerik
taşıyabileceği düşünülmemiştir. Çağdaş sanat yaratıcılığı için dokumacılık
kültürünün bir kaynak teşkil etmesi 19. yüzyıldan sonra görülmeye başlar. Modern
sanatın değişim dinamikleri içinde dokumacılığın, teknik, malzeme ve yöntem
olarak dikkat çektiğini görüyoruz. “19. yüzyılda ortaya çıkan Art&Crafts, Art
Nouveau ve daha sonraki Bauhaus gibi tasarım hareketleri endüstrileşmenin yol
açtığı yıkım karşısında zanaatı ihya etme girişimleridir”. Bu hareketlenmenin
etkilerini, dokuma sanatında önce Avrupa dokuma sanatının geleneği olan
tapestry'lerde görüyoruz. 20. yüzyıla kadar geleneksel üretim biçimleriyle sanat ve
zanaatın ara kesitinde duran tapestryler, modern sanatla birlikte sanatçıların özgün
eserlerinin dokunmaya başlanmasıyla gelenekten, işlev ve amaçlarındaki
farklılaşma nedeniyle kopmakta ve sanat eseri statüsü kazanmaktadır. Avangard ve
modernizmin getirdiği modern sanatın hareketlerine bağlı olarak ortaya çıkan
değişim sürecinde, tapestry geleneği dönemin öncü sanatçılarının dikkatini çeker ve
sanatçılar tablolarını tapestry tekniğinde dokutmaya başlar. İşlev ve amaç
bakımından tapestry geleneğinden kopmuş olsalar da bu dokumalar 20. yüzyılın
tapestrylerini oluşturmaktadır. Avrupa dokuma sanatının geleneği olan tapestry
lerdeki bu değişim süreci, Günümüz sanatı içinde uluslararası bir tanım altında”
Fiber Art” ( Lif Sanatı) olarak yeni bir üretim alanı oluşmasına zemin hazırlamıştır.
1960lı yıllarda sanata yansıyan malzemenin ve tekniğin bir ifade aracı olarak
kullanıldığı Lif Sanatı yeni bir sanat alanını tanımlarken dokuma elemanlarının bir
resmi oluşturan unsurlar olmaktan çıkıp, kendi varlığıyla sanatsal ifadeler yaratma
noktasına ulaştığı bir dönemi başlatmıştır.
Çağdaş sanatın sınırlarının son derece genişlediği bu dönemde sanatçıların malzeme
ve tekniği formla buluşturarak üç boyutlu çalışmalar ortaya koymaları lif sanatının
oluşumuna ve gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda bir grup sanatçı
üzerinden dokuma resim sanatının gelişimi ve güncel sanat içindeki yeri
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Tapestry, Lif Sanatı, Sanat ve Zanaat, Dokuma
Resim
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Abstract
Weaving reflect the cultural heritage of thousands of years society has found a
response in the form of the use of any living object. This hand-woven primarily
tested rather than an aesthetic object and a user object is experienced. The emergence
and production reasons assessed under each weaving craft for centuries because it is
functional, it is intended to be carried in an artistic context. To serve as a resource
for contemporary art of weaving culture of creativity begins to be seen after the 19th
century. The weaving of the change dynamics of modern art, technology, materials
and attention, we see that as a method. 19. century emerged Art & Crafts, Art
Nouveau and later Bauhaus design movement of the craft as the destruction caused
by industrialization are attempts to revive. This is the impact of the movement,
before the woven tapestry art we see in the tradition of European art of weaving.
Until the 20th century, plant tapestry are at the intersections of art and craft of
traditional modes of production, from tradition with the introduction touch of
modern art with artists' original works is broken because of the differentiation in
function and purpose is to win the status of art. Avangard and in the process of
change occurs depending on the movement of modern art brought modernism, it
draws the attention of the leading artists of the period and the tradition of tapestry
artists begin explants statements in tapestry technique. In terms of function and
purpose if they have broken away from the tradition of tapestry weaving constitute
the tapestry of the 20th century. This process of change in which s tapestry weaving
tradition of European art, contemporary art under the international definition of
"Fiber Art" (Art of Life) has prepared the ground for the emergence of a new
production area. The 1960s is reflected in the art of the year material and technical
means of expression used by Fiber Art A new art space ceased to be the elements
that make up a picture of the defining fabric elements, it began a period that reaches
the artistic expression and creation point with their presence. Contemporary art has
contributed to expanding the boundaries of extremely artists' materials and
techniques in this period, bringing the form to the formation of three-dimensional
works of fiber art expression and development. A group of artists through the
development of textile art will be examined in this context and its place in
contemporary art.
Key Words: Contemporary Art, Tapestry, Fiber Art, Art and Crafts, Weaving Art

Giriş
Bu sunumda önce dokuma kültürünün tarihsel arka planına kısa
bir bakış, sonra da evrensel bağlamda bugünün sanatında ulaştığı yer ve
oluşturduğu sanat alanı üzerinde durulacaktır.
Dokumacılık tarihine baktığımızda, Arkeolejik buluntulardan
elde edilen bilgiler M.Ö. 6000 yılında dokuma kumaşların varlığını
göstermektedir. Mısır’da gelişmiş bir dokumacılığın olduğunun
göstergesi olan Kopt Kumaşları V. ve VI. yüzyıllara
tarihlendirilmektedir. Halı Kilim türlerinde ise dünyanın ilk halısı
olarak bilinen ve M.Ö. 5. Yüzyıla tarihlendirilen Pazırık Halısıdır.
(Yağan,1978;s.52) Pazırık Halısının kalitesi bize son derece gelişmiş
bir halıcığın varlığının göstergesidir.
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Dokumacılık geleneğinin en eski örneklerinden olan halı ve
kilimler Anadolu’da her yörede kendine özgü karakteristik özellikleri
ile nesilden nesile aktarılarak bir gelenek zincirinde sürmektedir. Düz
dokuma yaygılar ya da kirkitli dokumalar olarak tarif edilen bu dokuma
grubu, kullanılan tekniklere göre tanımlanan kilim, cicim, zili, sumak
gibi farklı dokuma çeşitlerini kapsamaktadır.
Avrupa’da ise bu tür dokumalar “Tapestry” olarak ifade edilir.
Tapestry kelimesi genel olarak duvara asılan süslü kumaşları tarif eder.
Tapestry Ortaçağdan beri çeşitli teknik ve görünümdeki farklı tiplerde,
tezgahta elde dokunmuş iğne işi ve işleme tekniklerini de içeren insan
figürü, manzara ve dekoratif motiflerle süslenmiş dokuma kumaşlar
için kullanılan tanımdır. (Norwich, (ed.), 1990; s.446) 14. yüzyıldan
itibaren özellikle Kuzey Avrupa’dan başlayarak tüm Avrupa’nın farklı
bölgelerinde üretim noktaları olan ve üretildikleri bölgelere göre de
adlandırılan tapestryler Aristokrasinin ve yeni gelişmekte olan burjuva
sınıfının saraylarının ve yaşam alanlarının en önemli dekorasyon
unsuru olmuştur.
Toplumların binlerce yıllık kültürel birikimlerini yansıtan
dokumalar, geleneksel üretim biçimleri ile, ortaya çıkış ve üretim
nedenleri
işlevsel
olması
sebebiyle
zanaat
kapsamında
değerlendirilmiş, sanatsal bir içerik taşıyabileceği düşünülmemiştir.
19. yüzyıl da ortaya çıkan endüstrileşmenin önerdiğine karşı,
sanat ve zanaatın birlikteliğini öneren yeni akımların ortaya çıkması,
sanat-zanaat ve tasarımın uyumlu biçimde kullanılmasının başlangıcını
oluşturmaktadır. Yüzyılın sonlarında William Morris’in öncülük ettiği
Art and Crafts (Sanat ve Zanaat) hareketi, Art Nouveau ve daha sonraki
Bauhaus gibi tasarım hareketleri (Artun, 2011;s.85) dokumacılık
kültürünün geleneksel anlatım tavrının değişiminde dönüm noktası
olmuştur. Bu hareketlenmenin etkilerini, dokuma sanatında önce
Avrupa dokuma sanatının geleneği olan tapestry'lerde görüyoruz.
Avangard ve Modernizmin getirdiği modern sanatın hareketlerine bağlı
olarak ortaya çıkan değişim sürecinde, sanatçıların özgün eserlerinin
tapestry tekniğinde dokunmaya başlanmasıyla gelenekten, işlev ve
amaçlarındaki farklılaşma nedeniyle kopmakta ve sanat eseri statüsü
kazanmaktadır.
Yüzyılın en önemli tapestry sanatçısı olarak görülen Jean Lurçat
1930’larda Aubusson’da üretime başlamıştır. Gerek üretimleri, gerekse
tapestrynin görkeminin ve mekânsal yerinin önemi üzerinde durarak
dönemin sanatçılarını etkileyen Lurçat, modern sanatın öncüleri
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Picasso, Marc Chagall Matisse, Fernand Leger, Joan Miro gibi
sanatçıların yapıtlarının Aubusson atölyelerinde dokunmasında aracı
olmuştur. (Arslan, 2012; s.3)

Resim 1: Alexander Calder, “Green Ball” tapestry,
http://janekahan.com/calder/

Resim 2: Fernand Leger, “Les Constructeurs a l’aloes,”
Aubusson Tapestry, http://janekahan.com/leger/
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Resim 3: Detail of the Chagall tapestry “La Vie,” woven by
master craftswoman Yvette Cauquil-Prince and sold by the Jane
Kahan Gallery at the Moscow International Fine Art Fair,
http://janekahan.com/chagall/

Resim 4: Fundació Joan Miró, Barcelona
https://www.fmirobcn.org/media/upload/cache/fjm07713cd00000p000
_340.jpg
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Bauhaus
Dokuma kültürünün çağdaş sanata dahil edilme sürecinde önemli
bir atılım da Bauhaus ile gerçekleşmiştir. Bauhaus 20. Yüzyılda
yenilikçi ve rasyonel akımların en önemli örneğini oluşturan, radikal,
çağdaş ve katılımcı bir eğitim modelinin öncüsü olmuştur.
Bauhaus 1919-1933 yılları arasında Almanya’da faaliyet
gösteren bir “tasarım, mimarlık ve uygulamalı sanat okulu” olarak
resim, heykel, grafik, fotoğraf ve tekstil gibi sanatların çeşitli dallarında
genel olarak tasarım alanında ortaya koyduğu felsefi yaklaşım ve eğitim
kuramlarıyla tüm Avrupa, Amerika ve Türkiye’de etkili olmuş ve örnek
model oluşturmuştur. Uygulamalı sanatları güzel sanatlarla
birleştirmeyi amaçlayan Bauhaus okulunun eğitim-öğretim esasları
atölye sistemi üzerine kurgulanmıştır. Eğitimci ve öğrencinin birlikte
çalıştığı deneysel atölyelerde teknik, malzeme ve tasarım ilişkileri sanat
ve zanaat birlikteliği esasına dayanan yaratıcı ve özgün uygulamaları,
teori ve pratiğin araştırılması yoluyla yeni kuramlar ve yeni sanat ve
tasarım yaklaşımları geliştirmiştir.
Bauhaus’un başarısında önemli etkilerden biri okulun ilk
eğitimcilerinin Poul Klee, Oskar Schlemer, Wassily Kandinsky,
Johannes İtten gibi sanatçılar olmasıdır.
Bu sanatçılar atölyelerde uygulamalı sanat ve tasarım eğitimi
vermenin yanı sıra form ve yaratıcılık üzerine kuramsal dersler de
vermektedir. Eğitimlerinde Özellikle vurguladıkları nokta, bireyin
yaratıcı bir kişilik olarak kendi kendini keşfetmesidir. (Antmen,
2010;s.103) Soyut sanatın öncüleri olan bu sanatçıların etkileri dokuma
atölyelerinde de görülmektedir.
Bauhaus Dokuma Atölyeleri
Bauhaus dokuma atölyeleri sanatsal yaratıcılığın el sanatı
teknikleriyle birleşmesinin önemli örnekleridir. Bu atölyelerde soyut
sanatın dekoratif öge olarak tekstile dönüşümünü izlemek mümkündür.
Bauhaus dokuma atölyelerinin tasarım ve ürünleri, teknik, malzeme ve
tasarım birlikteliği içinde modernitenin içerdiği soyutlama eğilimi ile
modern bir tasarım üslubu oluşturmanın yanı sıra tekstil alanında
endüsriyel şekillenmeye de yön vermiştir.
Dokuma atölyeleri, Bauhaus'taki en başarılı atölyelerden biri
olmuş ve bu başarı sürecinde gündeme gelen ilk sanatçı Gunta
Stözlzl’dir. Gunta Stölzl, Bauhaus okulunun dokuma atölyesinin
geliştirilmesinde temel rol oynayan Alman tekstil sanatçısıdır.
Bauhaus'da öğretilen sanat uygulamalarını el sanatları dokuma
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teknikleriyle birleştirerek tekstil alanında muazzam bir değişim
yaratmış ve okulun ilk kadın ustası olmuştur.
Öğrencilik yıllarında okulda aldığı derslerin yanı sıra okul
dışında zanaatkarlardan el sanatlarını öğrenmiş ve kısa sürede uzman
olmuştur. Okulda teknik yönergenin olmaması geleneksel dokuma
teknikleri ve farklı materyalleri kullanarak yaptığı deneysel
çalışmalarla yeni dokumalar yaratmasına olanak sağlamıştır.
Öğrenciliği sırasında Gunta, Jonannes Itten (renk teorisi), Paul
Klee (görsel düşünce) ve Wassily Kandinsky (soyut sanat) derslerinde
edindiği modern sanatın fikirlerini yeni bir dokuma uygulamasına
dönüştürerek, bireysel dokuma çalışmalarından modern endüstriyel
tasarımlara geçişte tekstil tasarımı alanlarında büyük değişimler
yaratmıştır. Atölyelerde yapılan dokuma uygulamaları çağdaş
endüstriyel tekstil tasarımını şekillendirmiştir. (Skender, 2016; s.1)

Resim 5: Gunta Stölzl, wall hanging, slit tapestry
red/green,1927/28 Image source: Gunta Stölzl Foundation,
http://www.textileartist.org/textile-artist-gunta-stolzl-18971983/
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Gunta Stölzl’in 1926-27 yılları arasında gerçekleştirdiği bu
dokuma(resim 5) Bauhaus tekstil tasarımının en önemli örneklerinden
biri olarak kabul ediliyor. Tasarımlarında “artistik değerlerinin yarattığı
kaosu araştırdığını” söyleyen Stölzl, bu çalışmasında geometrik
motiflerle akan formları kaynaştırmış. (Yaylalı, 2000; s.116)
Form ve tasarım ilişkilerinin araştırıldığı tasarımlarında
geometrik biçimsellik ve geometrik soyutlamalarla oluşturduğu bir
üslup geliştirmiştir. Gunta’nın işlerinde İtten’in etkilerini izlemek
mümkündür.

Resim 6: Gunta Stölzl, 1928. Original artwork for this design is in the
‘Victoria and Albert Museum, London. (Inv.-No. 395-1969)
https://christopherfarr.com/rug/untitled-conf-662/
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Resim 7: Gunta StölzlThis , 1926. Original artwork for this
design is in the Victoria and Albert Museum, London. (INV.-No. 3931970,
https://christopherfarr.com/rug/untitled-conf-445/
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Resim 8: Gunta Stölzl, 1927 Hand knotted, Handspun wool rug, 2.45
× 2.45m , Original artwork for this design is in a private family
collection. https://christopherfarr.com/rug/untitled-640/

Resim 9: Gunta Stölzl, Tapestry, 1922-1923, Harvard Art
Museums/Busch-Reisinger Museum, Association Fund, BR49.669,
http://www.harvardartmuseums.org/tour/thebauhaus/slide/6391
Gunta’dan sonra atölye başkanlığını devralan önemli bir tekstil
sanatçısı da Anni Albers dir. Sanatsal yaratıcılığın el sanatı
teknikleriyle birleşmesini ve Bauhaus’un modern tasarım anlayışı Anni
Albersin dokumalarında görülmektedir. (Elizabeth St. George (ed.),
2009) Sanatçının renk ve form ögelerinin sıkça tekrarlanmasıyla
oluşturduğu kompozisyonlarında, renk seçimi ve yüzeyin sistematik
bölünmeleriyle ve çizginin araştırmalarıyla oluşturduğu üslubunda ve
soyutlamalarında Poul Klee’nin etkilerini izlemek mümkündür.
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Resim 10: Anni Albers, Wall Hanging, 1926, Black White Red,
cotton and silk, 69 × 461⁄2 in. (175 × 118 cm), Bauhaus–Archiv,
Berlin, http://www.albersfoundation.org/art/annialbers/wallhangings/#slide4
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Resim 11: Anni Albers, 1936, Monte Albán, silk, linen and
wool, 571⁄2 × 45 in. (146.1 × 115 cm), Harvard University Art
Museums BR 81.5
http://www.harvardartmuseums.org/tour/the-bauhaus/slide/6391
Sonuç
Dokuma resim sanatının gelişim süreci içinde öncelikle tapestry
geleneğinin sanata yansıması, modern sanata yön veren öncü
sanatçıların eserlerinin Aubusson atölyelerinde tapestry tekniği ile
dokunmasıyla gerçekleşmiştir.. 20 yüzyılın ikinci yarısından itibaren
giderek yaygınlaşan bu yeni oluşum, Çağdaş sanatın sınırlarının
giderek genişlediği günümüzde uluslararası bir tanım altında “Fiber
Art” Lif Sanatı olarak tarif edilen yeni bir sanat alanını yaratmıştır.
Bu yeni sanat alanının zeminini hazırlayan bir diğer önemli
hareket, ya da gerçekte daha radikal dönüşümleri oluşturan ve modern
çağın tasarım kültürünü ve sanatını etkileyen Bauhaus ekolüdür.
Sanat ve Zanaatı buluşturmayı ve dönüştürmeyi amaçlayan
Bauhaus düşüncesinin temelinde güzel sanatlar ile uygulamalı
sanatların arasındaki ayırımı yok etmek amaçlanmıştır. Sanatın ve
Zanaatın radikal bir biçimde modernize edilmesi olarak da tarif edilen
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Bauhaus’un en başarılı atölyelerinden biri de dokuma atölyeleri
olmuştur. Bu atölyelerde yapılan deneysel çalışmalarda malzeme ve
tekniğin sanatsal yansımaları aranmış, geliştirilmiş ve günümüz
dokuma resim sanatını oluşturan sanatsal tavrın tohumları atılmıştır.
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ANADOLU’DA TOPLUMSAL CİNSİYETİN İLK İNŞASI:
HİTİTLERİN ERKEK VE KADINI
THE FIRST CONSTITUTION OF SOCIAL GENDER IN ANATOLIA:
MALE AND WOMEN OF HITTITES
Orhan BİNGÖL & M. Yunus AKREP
Özet
Toplumsal cinsiyet konusu sosyal bilimlerin önemli gündemlerindendir. Toplumun
kadın ve erkeğe karşı eşitsiz algılarını, yaklaşım ve uygulamalarını özetleyen
toplumsal cinsiyet, temelde kadını ikincilleştirmektedir. Toplumsal cinsiyeti
nedeniyle kadın, tabi tutulduğu ekonomik, siyasal, kültürel ve sosyal hiyerarşilerde
erkeğin ötekisi halindedir. Bu, bilimsel ve toplumsal farkındalık bakımından ne
kadar yeni ise tarihi geri plan açısından o denli eskidir. Tarihin çeşitli dilimlerinde
ve birçok tarihi medeniyette toplumsal cinsiyet ayrımına tanıklık edilir. Bu anlamda
Eskiçağ Anadolusu’na gidildiğinde Hititler dikkate değerdir. Anadolu’nun yazılı
tarihinde bir milat olan Hititler, erkek ve kadına dair hayata geçirdikleriyle
Anadolu’daki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin de ilk üreticilerinden kabul
edilebilir. Bu bağlantı, Anadolu’daki toplumsal cinsiyet olgusunun Hititlerle birlikte
MÖ 1750’lere dek uzandığını söylemektedir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyetin
Anadolu’daki yazılı tarihini ve hatta sosyolojik başlangıcını Hitit Medeniyetindeki
kadın ve erkeğin teşkil ettiği söylenebilir. Bu bildiride söz konusu kesişim
incelenmekte, toplumsal kurumları ve genel sosyal ilişkileri dâhilinde Hititlerin
kadın ve erkeğinin toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Hititler, Hititlerde Kadın ve Erkek
Abstract
The gender issue is the social agenda in general. The gender that summarizes the
unequal perceptions, approaches and practices that society poses against men and
women basically feminizes women. Women are the eternal gender of men because
of their economic, political and cultural hierarchies that they are subjected to with
men. This is as old as historical background in terms of scientific awareness. Many
historical tribes and civilizations are witnessed in terms of gender. In this sense,
Hittite Civilization is remarkable when it goes to Ancient Anatolia. Hittites who are
a milestone in the written history of Anatolia can be accepted as the first producers
of gender because they have a passion for male and female. The meaning emerging
here says that the gender formation in Anatolia extended with the Hittites until 1750
BC. Therefore, the history and sociological beginning of gender is the woman and
man of the Hittite civilization. In this report, the intersection is examined and the
gender of women and men in the Hittites are evaluated within the main social
institutions.
Key Words: Gender, Hittites, Men and Women in Hittites
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Toplumsal Cinsiyet Nedir?
Hemen hemen tüm toplumlar kadın ve erkeğe dair farklı
yaklaşımlar gösterir. Toplumların kadına ve erkeğe yönelttikleri
nitelikler, sorumluluklar, cezalar ya da ödüller kendi tarihi ve
kültürel yapılarına göre değişiklik gösterse de cinsler arasında var
olan eşitsizlikler genelde sabittir. İki cinse karşı izlenen bu farklı
değerlendirmeler birçok sebepten kaynak alabilmektedir. Ama söz
konusu ikiliğin asıl dayanağı biyolojik ve toplumsal cinsiyetle
ilgilidir.
Biyolojik cinsiyet, erkek ve kadını tanımlayan doğal
ayrımları karşılamaktadır. Üreme organları, görünür bedensel
karşıtlıklar ve doğurganlık işlevleri tüm canlıların biyolojik
cinsiyetlerine ilişkin özelliklerini yansıtmaktadır (Enlwistle, 2012:
218). İnsan da bu kapsamda yer alır. Örnekse insan dişisinin
doğurganlığı, ince oluşu ve zayıflığı ya da erkeğin doğurtan, kalın
ve güçlü yapısı biyolojik cinsiyete göre şekil alır. Bununla birlikte
biyolojinin insanda tanımladığı dişilik ve erkeklik neredeyse
sadece bu kadardan ibaret kalmaktadır (Bingöl, 2014: 108-109).
Böyle bakıldığında biyolojik cinsiyetin bireylerin sosyal
pratikleri üzerinde geçerli bir belirleyiciliği yok gibidir. Çünkü
insan, salt biyolojinin söz sahibi olduğu bir yaşamı çoktan terk
etmiştir. İnsan, hayli zamandır doğal ve biyolojik bir canlı
olmaktan ziyade kültürel bir yaşayan olarak varlık göstermektedir.
Giddens’a göre de (2008: 506) biyolojik etkenlerin kadın ve
erkeğin sosyal davranışlarını belirleyip belirlemediği üzerine
yapılan çalışmalar anlamlı bir sonuç vermemiştir. Bu nedenle
sosyal bireyleri ve sosyal bilimleri asıl ilgilendiren, insanın kendi
kendine var ettiği, yerleştirdiği ve değiştirdiği toplumsal
cinsiyetidir.
Genel bir ifadeyle toplumsal cinsiyet, bireyi kadınsı ya da
erkeksi olarak karakterize eden psikososyal özelliklerdir (Dökmen,
2010: 20). Söz konusu özellikler, adı üzerinde, toplumsal alandan
beslenmektedir. Bu açıdan toplumsal cinsiyet, biyolojinin sınırlı
belirlenimlerinin dışındaki tüm kültürel şeyleri birbirine
eklemektedir. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğe
ilişkin sosyal rollerin ve ilişkilerin kültürel yapılanmasını, kişilerin
sosyokültürel açılardan tanımlanmalarını ve temsil edilmelerini
içermektedir (Üner, 2008: 6). Böylece biyolojik cinsiyete ait
olduğu düşünülen statüleri, rolleri ve davranış stillerini toplum
tayin etmektedir. Bu düzenlemeler toplumsal olduğundan doğal
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veya değişemez değildir. Zaten dünyanın her yerinde, her zaman
geçerli olan tek tip bir kadınlığın ya da erkekliğin bulunmayışı,
toplumun cinsiyet üzerindeki belirleyiciliğine işaret etmektedir.
Örneğin Bhasin, hayvan otlatan, meyve veya dal
toplayarak ormanda dolaşan bir kabile kızı ile okuldan eve, evden
okula dönen şehirli kızın farklı dünyalarına dikkat çekmektedir.
Biyolojik açıdan kız çocuğu olan bu iki örnek, kültürel bakımdan
çok farklı amaçları, yetenekleri ve alışkanlıkları resmetmektedir
(2003a: 4). Bunun temel sebebi, kızlara, aynı olmayan toplumsal
cinsiyet kalıplarının; farklı kültürel ideallerin, doğruların ve
yanlışların öğretilmesi, onların başka başka kadınlara
dönüştürülmeleridir. Simone de Beauvoir: “Kişi kadın doğmaz,
kadın olur” derken aslında bunu özetlemektedir (Akt. Butler, 2012:
54).
Öte yandan, bireylerin gerek kadın ve erkeğe
dönüştürülme süreçleri gerekse bu süreç sonunda ortaya çıkanlar
radikal eşitsizlikler içermektedir. Cinsler arasındaki eşitsizlikler
yaşamın hemen her alanında izlenebilmektedir. İki eşitsiz ucun
pozisyonerleri olarak kadınların ve erkeklerin yerleri çoğunlukla
katı ve bellidir. Kadınlar, erkeklerden daha geride, zayıf, değersiz
ve daha az özgür addedilerek eşitsizliklerin negatif kutbuna
yerleştirilmektedir. Bu, temelde, kadınlar için zaten “ancak bu
yerin uygun olduğu” düşüncesinden beslenmektedir.
Erkeklerse tersine güçlü, bağımsız, yetenekli ve
hükmetmeye layık görülen yukarı tarafa yerleştirilmektedir.
Kadından bağımsız bir güç ve değer olarak görülen erkeğin bu
ayrıcalıkları (her ne kadar oraya dayandırılsa da) varoluşsal bir
üstünlükten değil, toplumun erkekle ilgili kabullerinden ileri
gelmektedir. Toplumun genel yaklaşımlarına göre erkek, hem
kadın hem de sanki tüm toplum üstünde bir güç olmayı hak
etmektedir. Çünkü o, kadın değil erkektir.
Toplumsal Cinsiyetin Tarihi Kökleri
Kadın ve erkek arasındaki cinsiyetçi ayrımlar, birtakım
tarihi gelişmelerle doğmuş, güçlenmiş ve kimi kültürel
göstergelerle temsil olur hale gelmiştir. Toplumsal cinsiyeti
doğuran ve sürekli kılan faktörler birden fazla alana ilişkindir.
Ancak bunlar, Hititlerin toplumsal yapısını da hesaba katarak kendi
aralarında (göreli) bir belirlenim ilişkisine sokulabilir. Böyle bir
yaklaşımla ortaya çıkarılan liste sırasıyla ekonomik ve alt yapısal
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gelişmeler, daha sonra ailenin değişimi ve ataerkil sistem şeklinde
dizilim göstermektedir.
İlk olarak ekonomik alana bakıldığında, kadın erkek
arasındaki eşitlik makasının başlangıçta neredeyse kapalı olduğu
ileri sürülmektedir. Marx, Engels ve Lenin’e göre erkek ve kadının
paylaştıkları alt yapısal işler, tarihin ilk dönemlerinde eşit
biçimdedir. O dönemlerde erkek, kara ve deniz avcılığı ile
uğraşırken, kadın, yavrularını beslemek, onları vahşi hayvanlara,
soğuğa ve iklim değişikliklerine karşı korumakla yükümlüdür
(2010: 19). Bu eşitlik, ilerleyen süreçte kadının lehinde olmak
üzere değişmiştir. Kadınların değerli bir tahıl olan buğday
toplayıcılığını öğrenmeleri kendi kendilerine kısmen yetmelerini
sağlamış, geçim biçimine yaptıkları katkı nedeniyle kadınlar daha
yüksek toplumsal statülere yerleşmeye başlamışlardır. Bu
ekonomik gelişmenin kadından yana ilk belirtileri ailelerin
kazandığı anaerkil yapıyla doğrulanmıştır (Erol, 2008: 202-203).
Ne var ki M.Ö. 3000’li yıllarda yaşanan bazı teknik
ilerlemeler kadının üstünlüğünü hızla tersine çevirmiştir. Örneğin
karasabanın icadı alt yapısal ilişkilerde ciddi değişiklikler
yaratmış, kadınları birincil üretim alanı olan topraktan koparmaya
başlamıştır. Öyle ki karasaban kullanımı için erkek işgücü lazımdır
ve kadınlar fiziken bu güçten yoksunlardır. Bu nedenle kadınlar
erkeklere karşı dezavantajlı bir pozisyona kaymışlardır (Erol,
2008: 203). Benzer şekilde bel küreği ve değirmen taşının
üretilmesi kadınları geri plana itmiştir. Böylelikle tarlalar kadının
çalışma alanı olmaktan çıkmış ve kadının açık havadaki bağımsız
ekonomik yaşantısı sonlanmaya başlamıştır (Kollantai, 2000: 35).
Yanı sıra bakır, bronz ve demirin keşfi, madeni alet ve silahların
yapımı ile başlıca kâr kaynağı haline gelen savaşlar, kadın erkek
arasındaki işbölümünü değiştirerek erkeğe adeta zafer
kazandırmıştır (Marx, Engels, Lenin: 2010: 20).
Özellikle savaşlar o dönemlerde önemli bir geçim kaynağı
olduğundan savaşı bizzat gerçekleştiren erkek bununla büyük bir
güce erişmişlerdir. Yabancılarla savaşan ve kazanan erkekler,
kadınlarla kurdukları hayat rekabetinde de kadınlara karşı sanki
galibiyetlerini ilan etmişlerdir. Bu, savaşçı bir toplum olan Hititler
için de geçerlidir. Dolayısıyla kadınları artık daha pasif, erkeğe
bağımlı ve reel ekonomik değeri olmayan aile yaşantısı
beklemektedir.
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Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini tarihi açıdan besleyen
en önemli kaynaklardan biri olan bu aile, ataerkil ailedir. Dünya
tarihi boyunca birçok aile tipi var olmuşsa da ataerkil ailenin yeri
diğerlerinden daha kritiktir. Çünkü ataerkil aile, ataerkil sistemle iç
içedir. Ataerkil sistemse geçmişten bugüne yaşamış ve yaşayan en
güçlü toplumsal yapılanmalardan biridir. Bhasin (2003b: 1) ve
Hartmann’a göre sözcük olarak ataerkil, babanın ya da aile reisi
sayılan erkeğin öncelikle aile yönetimindeki hâkimiyetini esas
almaktadır. Bu yönetim, evde bulunan tüm kadınları, daha genç
erkekleri, çocukları, köleleri ve ev hizmetlilerini kapsamaktadır
(2008: 174). Şimdiki haliyle de ataerkillik erkeğin özellikle
ekonomi ve cinsellik yollarıyla kadını denetlediği, kısıtladığı ve
toplum üzerinde egemenliğini kurduğu genel bir sistemi
yansıtmaktadır. Bu nitelikleriyle ataerkillik, hem cinsler arasındaki
ilişkileri ve hiyerarşik yapılanmayı hem de toplumun bütününe
yayılan eşitsiz örüntüleri kapsayan bir işleyişi karşılamaktadır. İşte
toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ekonomik ayrışma, ataerkil sistem
ve aile kanallarıyla özetle böyle güçlenmiştir. Toplumsal cinsiyet
ayrımcılığı, (bugünkü çoklaşmış versiyonlarına henüz gelmeden)
genellikle yine bu alanlar üzerinden okunabilmektedir.
Söz konusu okumada en belirgin verilerden biri cinsiyet
rolleridir. Bora’ya göre toplumun kadın ve erkeklere yüklediği
beklentileri yansıtan toplumsal cinsiyet rolleri, kültür tarafından
bireylere en başından itibaren yerleştirilmektedir. Bu, bireylerin
neleri yapıp yapamayacaklarına, geliştirecekleri kabiliyetlerin ya
da kuracakları hayallerin neler olup olmayacağına kadar uzayıp
gitmektedir (2008: 12). Dolayısıyla toplumsal cinsiyet rolleri,
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin genel tablosunu yorumlamak
için son derece elverişlidir. Bu, Hititlerdeki toplumsal cinsiyet
ayrımı ve rolleri için de geçerlidir.
Hititler ve Hititlerde Toplumsal Cinsiyet
Eskiçağ tarihinde Hititlerin özel bir yeri vardır. Bu yargı,
genelde, Hititlerin askeri başarıları, siyasi güçleri ve gelişmiş
hukuk sistemleriyle açıklanmaktadır. Benzer bağlamda Hititlere
ilişkin çalışmalarda Asur, Anadolu ve Mısır medeniyetleri ile
Mezopotamya coğrafyası sıkça anılan yerler ve kültürler
arasındadır.
Ele geçen belgelerden MÖ II. binyıl başlarında siyasi bir
varlık olarak ortaya çıkan Hititlerin, Anadolu’daki mevcut küçük
krallıklara hâkim olup burada ilk defa bir siyasi birlik kurdukları
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öğrenilmektedir. Dönemin Ön Asya dünyasının büyük siyasi
güçlerinden olan Hitit Devletinin hâkimiyeti MÖ 1650-1100
tarihlerine kadar sürmüş ve MÖ 12. yüzyılın başlarında sona
ermiştir (Macqueen, 2009: 55). Buna göre Hititler, dünya ve
Anadolu tarihinin en eski, en güçlü yapılanmalarından birini teşkil
etmektedir. Aynı zamanda çağdaşlarıyla kurduğu etkileşimler ve
yaşadıkları topraklardan halen çıkan izlere bakıldığında Hititler,
tarih aşırı bir unsur olarak gösterilmektedir.
Tarihin geniş paydası üzerinden yanaşıldığında Hititler
gibi çok eski bir medeniyet ile toplumsal cinsiyet gibi güncel bir
konunun kesişimi ilk bakışta dolaylı görünmektedir. Bu uzak
görüntü, toplumsal cinsiyet incelemelerinin hangi dönem ve yerde
yapılacağından ileri gelmektedir. Öyle ki her tarihi dilim ve
medeniyet buna imkân vermeyebilir. Özellikle Eskiçağ tarihi ve
devletleri bu konuda bazı sorunlar içermektedir.
Örnekse Eskiçağı resmeden yazılı kaynakların genelde
bulunmayışı, azlığı veya deforme olmuş olması, o devirler ve
yaşayanlarına
dair
toplumsal
cinsiyet
çalışmalarını
güçleştirmektedir. Bu açıdan tarih öncesi devirlerin sosyal
yaşantısı hakkında yazılı belgeler olmadığından genellikle
arkeolojik araştırmalardan, mağaralarda bulunan iskeletlerden ve
çeşitli araçlardan yararlanılarak bilgi edinilmektedir. Paleolitik
Çağlardaki Anadolu kadını hakkında ise yeterli bilgi yazık ki
eksiktir (Darga 1984, 1).
Toplumsal cinsiyet incelemeleri Hititler özeline
indirildiğinde söz konusu bulanıklığın durulduğu söylenebilir.
Çünkü Hititler, yazıyı kullanmış ve bunu yurt edindikleri
Anadolu’da hayata taşımış bir medeniyettir. Hititler böylelikle hem
kendi tarihlerini hem de Anadolu’nun yazılı tarihini toplumsal
cinsiyet özelini de içererek imzalamış haldedir. Bununla ilgili en
açık ibare Hititlerin MÖ 1650’li yıllara tarihlendirilen ve 200
maddeden oluşan çivi yazılı tabletlerdeki hukuk sistemleridir (Koç,
2006: 107). Hititlerin, kamu ve özel hukuklarını aktaran çivi yazılı
tabletler birçok konuya açıklık getirdiği gibi Hititlerdeki toplumsal
cinsiyet eşitsizliklerini de içermektedir.
Söz konusu tabletler kapsamları açısından ikiye ayrılabilir.
Buna göre tabletlerde yönetici üst tabakadan ve de halktan
bahsedilmektedir. İlk kategoride Hititlerin yönetim biçimi olan
krallıktan, krallardan ve kraliçelerden söz edilmektedir. Darga’ya
göre (1974: 939) tabletlerde, Hitit kraliçelerinin diğer devletlerin
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kraliçelerinden ayrı bir statüde oluğu görülmektedir… Hititlerdeki
kraliçelik kurumunun Hitit krallığına eşit bir konum taşıdığı,
kraliçelerin hükmetme yetkisinde olduğu, dış politikaya bizzat
karışan ve devletlerarası hukukta söz sahibi olan bir temsilciği
yansıttığı kaydedilmektedir. Bu yetkiler, Hatti ülkesinin kralı
tahtında oturduğu zaman kraliçeye verilen meşru ve resmi
olanakları içermekte, kralın ölümü halinde tahta geçen oğlunun
krallığı zamanında da vefat etmiş kralın eşi "Büyük Kraliçe"nin
çeşitli yetkilerinin devam ettiğini bildirmektedir.
Bununla beraber Telipinu Fermanı’nda tahtın meşru varisi
olarak kralın en büyük erkek evladı gösterilmekte, kralın oğlu
yoksa kızının kocasının kral olacağı belirtilmektedir (Alp, 2005:
61). Buradan çıkan anlam, Hititlerde krallığın yani yönetimin
erkek üzerinden yürüdüğü üzerinedir. Devlet çapındaki güç ve
başrol kralların elindedir. Kraliçelik kurumu ve kraliçelerse yok
sayılmamakta ancak onlar birer siyasi elit olduklarından siyasal
bağlamdaki toplumsal cinsiyet eşitliğinde ancak bir istisnayı
canlandırmaktalardır. Kaldı ki kraliçeler gibi özel olmayan, halktan
kadınları anlatan tabletler, Hititlerdeki toplumsal cinsiyet
eşitsizliklerinin genelleştiğini göstermektedir.
Aslında çivi yazılı tabletlerin kimi maddelerinde halktan
gelen kadın ve erkeklerin durumlarına ya hiç değinilmemekte ya
da bu konu dolaylı halde kayda geçmektedir. Örneğin Boğazköy'de
1906-1912 yılları arasında yapılan arkeolojik kazılarda ele geçen
arşiv, tarihi, dini, mitolojik, az bir kısmı da hukuki nitelikte
devletin resmi belgeleri olup doğrudan doğruya ekonomik
mahiyettedir. Hitit halkının özel yaşantısını yansıtan yazılı
buluntular ele geçmemiştir (Albayrak ve Erol, 2016: 3,4). Buna
karşın birçok madde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ürediği
ekonomi, cinsellik, ataerkil sistem, evlilik veya aileyle ilgili
yoruma açık bilgiler verebilmektedir.
Hititlerdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini işte bu
bilgiler çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. Söz konusu
maddeler içerikleri ve mesajları açısından burada üç alt başlıkta ele
alınmıştır. Bunlar sırasıyla 1- Ekonomi, 2- Cinsellik, 3- Ataerkil
sistem, Aile ve Evlilik olarak sıralanmıştır.
1-Ekonomi
Hitit Devletinin ekonomisini döndüren temel çark ve
halkın ana geçim kaynağı tarımdır. Birtakım sosyal ve insani
gereksinimler dâhilinde bazı meslekler gelişmişse de Hititlerin
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genel ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Bu doğrultuda Hitit
halkının büyük kısmının ziraatla uğraştığı, hayvancılığın,
bağcılığın ve meyveciliğin yapıldığı hatta Hititlerin maden
filizlerini işlemeyi dahi başardıkları belirtilmektedir (Kınal’dan
akt. Koç, 2006: 27; Ünal, 2005: 144).
Buradaki halk genellemesi kadın ve erkekler olarak
bölüştürüldüğünde,
ekonomik
aktiviteleri
gerçekleştirme
anlamında iki cins arasında keskin bir ayrımın bulunmadığı
görülmektedir. Eldeki mevcut kaynaklardan kadınların çiftçilik,
değirmencilik, hekimlik, ebelik, rahibelik gibi iş alanlarında
çalıştıkları öğrenilmektedir (Çelebi, 2007: 203).
Ancak yapılan iş karşılığında alınan ücrete bakıldığında
kadın ve erkek arasında derin cinsiyetçilik kendini göstermektedir.
Tabletlerde, kadına ödenen ücretin erkeğe oranla yaklaşık %50
oranında düşük olduğu bildirilmektedir. Bu, Hititlerin
ekonomisinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin varlığını tartışmaya
nerdeyse kapalı hale getirmektedir. Dolayısıyla halk sınıfından
kadınlara çalışma hayatına katılımda çeşitli olanaklar tanınmasına
rağmen ödenen ücretlerdeki farklılık, Hitit ekonomisindeki kadın
erkek eşitsizliğini doğrudan açık etmektedir (Süel, 1990: 250).
2-Cinsellik
Cinsellik, Hitit tabletlerinde detaylı olarak işlenen
konulardandır. Hititlerin cinsellikle ilgili yaklaşım ve uygulamaları
üç genel nitelik taşımaktadır. Birincisi, tabletlerde ayırdıkları yere
bakılırsa bu konu Hititler için özel bir yere sahiptir. Tabletlerde
özellikle cinsel suçlara sıklıkla değinilmiştir. Bu anlamda “seksüel
suçlara ait maddelerin çokluğu, kanunu hazırlayanların halkın bu
suçlardan korunmasına verdiği önemi göstermektedir”(Imparati,
1992: 181 ).
İkinci olarak halkın cinsellikle ilgili bağları; cinselliğin
yolları, muhatapları, kuralları, yasakları ya da cezaları evlilik
öncesi ve sonrasında farklılık taşımaktadır. Hititlerde evliliğin,
cinsellikle ilgili düzenlemelerde önemli bir eşik olduğu
anlaşılmaktadır. Üçüncüsü cinsellik, Hititlerdeki toplumsal
cinsiyet eşitsizliklerinin varlığını gösteren en bariz alanlardandır.
Tablet maddelerinin hemen hemen tamamının “Eğer bir erkek…”
ifadesiyle başlıyor olması bile, cinsellik konusunda erkeklere
öncelik, egemenlik veya insiyatif verildiğini onaylamaktadır. Bu,
cinselliği ayrı ayrı ele alan maddelere bakıldığında daha kolay
anlaşılmaktadır.
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Örneğin “Eğer bir erkek bir kızı henüz (cinsel bakımdan)
almadı ise o onu reddede(bili)r, fakat ödediği başlık parasından
vazgeçer”(Imparati, 1992: 52-57) maddesi, doğrudan kadının
bakireliğiyle ilgilenmektedir. Hâlbuki erkeğin bakirliğinden
herhangi bir maddede söz edilmemektedir. Bu nedenle Hititlerde
erkek için böyle bir hususun önem taşımadığı ileri sürülebilir.
Madde, bakireliği bozulan kadının bunu yapan erkek tarafından
alınması gerektiğini ima ettiğinden Hititlerde kadın cinselliğinin
erkeğe bağımlı tutulduğu söylenebilir. Ayrıca bakireliğin
bozulmaması durumunda erkeğin başlık parası ödemeyeceğini
işaret eden madde, Hititlerde kadının bedenine ve cinselliğine
erkek tarafından paha biçildiğini düşündürtmektedir.
Hititlerin cinsel yaşamına ilişkin başka maddeler zinciri,
akrabalar arasındaki cinsel yasakların altını çizmektedir.
Maddelerden okunduğu üzere ensest, Hititlerde kesinlikle
reddedilmektedir. Bununla ilgili maddeler şöyledir: “Eğer bir
adam kendi annesiyle suç islerse lanet edilecek bir eylem(dir).
Eğer bir adam kızıyla suç islerse lanet edilecek bir eylem(dir).
Eğer bir adam oğluyla suç islerse lanet edilecek bir eylem(dir).
Eğer bir adam üvey annesiyle günah işlerse cezaya değer bir eylem
değildir, ama eğer babası hayatta ise lanet edilecek bir eylem(dir)
(Imparati, 1992: 174, 175). Burada sonuncu maddede yer alan
koşul dikkat çekmektedir. Babası yaşayan bir erkeğe üvey
annesiyle cinsel münasebeti yasaklayan madde, babanın ölü olması
durumunda bunda bir sakınca görmemektedir. Buna göre kadın ve
erkeğin cinsel teması, iki cins arasında üvey anne ve oğul bağı
bulunsa bile erkeğin tasarrufuna açık haldedir. Oysa kadın (ya da
üvey anne) için böyle bir ayrıcalık söz konusu değildir.
Bunlar gibi yine cinsellik temalı birtakım madde, bekâr ve
özgür (köle olmayan) erkeğin ailesi haricindeki cinsel ilişkilerine
ve partnerlerine hükmetmektedir. Maddeler şu şekildedir: “Eğer
özgür bir adam köle fahişelere ve onların annelerine cinsel olarak
sahip olursa, cezaya değer bir eylem değil(dir). Eğer özgür bir
kadınla bazı erkek kardeşler yatarlarsa, cezaya değer bir eylem
değildir. Eğer bir kadın köleyle ya da bir fahişeyle bir baba ve
onun oğlu yatarlarsa cezaya değer bir eylem değildir”(Imparati,
1992: 174, 175). Maddeler açıkça bekâr özgür erkeğin cinsel
serbestliğini vurgulamaktadır. Hatta bu serbestlik aynı kadın
üzerinde erkeğin babası ve kardeşlerine de tanınmaktadır.
Erkeklerin herhangi bir ceza almadan cinselliklerini
yaşayabilecekleri bu kadınlarsa köleler, fahişeler ya da onların
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anneleridir. Bu maddelere göre bekâr özgür erkekler ve onların
yakınları sadece evli kadınlardan uzak durmalılardır. Haricinde
erkekler, özellikle de köle kadınlar ve fahişeler söz konusu
olduğunda cinsel münasebet kurma haklarını herhangi bir
yaptırımla karşılaşmadan ellerinde tutmaktalardır.
Hititlerde cinsel ilişkilere ve cinsel yaşama eğilen diğer
tabletlerde tecavüz ve aldatmaya da açıklık getirilmektedir. Bu
konularla ilgili maddeler şöyle ifade edilmektedir: “Eğer bir adam
bir kadını dağda tutarsa suç adamın(dır) ve o ölür. Eğer (kadını)
evde tutarsa, suç kadının(dır) ve kadın ölür. Eğer onları adam
(kocası) bulursa ve onları öldürürse onun eyleminin cezası
yok(tur)”(Imparati, 1992: 180-181). Söz konusu maddelerde önce
tecavüzün ele alındığı görülmektedir. Tecavüz durumlarında
uygun görülen ölüm cezası, bunun nerede yaşandığına bağlı olarak
ya erkeğe ya da kadına verilmektedir. Kadın, ulaşımın zor olduğu,
kaçma imkânının düşük göründüğü ıssız yerlerde tecavüze uğrarsa
masumdur, suçlu olan erkektir. Olay şayet bir evde gerçekleşirse,
kadının tecavüze karşı koyabileceği ya da yardım isteyebileceği
halde buna muhtemelen müsaade ettiği düşünüldüğünden ölüm
cezası bu kez kadına verilmektedir. Oysa gerçekleştiği yer değişse
de tecavüzün faili erkektir. Ancak ilgili maddelerde erkeği
suçlamaktan ziyade, kadının, tecavüze karşı kendini koruması ve
erkeğe teslim olmaması gerektiği şeklinde toplumsal cinsiyetçi bir
yaklaşım yükselmektedir.
Diğer taraftan, tecavüz eden erkeğe ya da tecavüze
uğrayan kadına verilen ölüm cezasının kararı yine bir erkeğe teslim
edilmektedir. Örneğin tecavüz eden erkeğin cezasını bu olaydan
bizzat mağdur olan kadının kendisi ya da tecavüzcü erkeğin eşi
değil, tecavüze uğrayan kadının kocası vermektedir. Benzer
şekilde, tecavüze maruz kalan kadının ölüm ya da yaşama hükmü
de mağdur kadının kendisinin değil, eşinin ellerindedir. Burada
erkeği yücelten ve öncü kılan, ölüm ve yaşam gibi hayati kararlarda
bile kadını erkeğe bağımlı bırakan toplumsal cinsiyet eşitsizliği
kendini
göstermektedir.
Dolayısıyla
tabletlerin
geneli
değerlendirildiğinde Hititlerde kadının tecavüze uğraması, evlilik
öncesindeki cinsel yaşamı ya da cinsel suçları üzerindeki karar
mekanizması ve hatta kadının yaşama hakkı erkeğin kullanımına
bırakılmaktadır.
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3-Ataerkil Sistem, Aile ve Evlilik
Ataerkil sistem, toplumların bir tür dünya görüşü veya
yaşam biçimi olarak değerlendirilebilir. Toplumların genel
yaşantılarını şekillendiren ataerkil sistemin özünde erkek
egemenliği yerleşiktir. Bu nedenle ataerkil sistem eşitlikçi bir
düzen değil, toplumsal cinsiyet ayrımlarının perçinlendiği bir
işleyiştir. Erkeğin egemenliğinde üretilen pek çok sosyal şablon,
kadın
açısından
başta
aileyi
ve
evliliği
eşitsizce
biçimlendirmektedir. Aile yapısında ve evlilik usullerinde genel bir
harç işlevi gören ataerkil kökler, sonrasında daha büyük sosyal
sistemleri birbiriyle birleştirmekte ve böylelikle kadının eşitsiz
konumunu gittikçe derinleştirmektedir.
Hititlerin aile yapısının da babaerkil düzene dayandığı
bilinmektedir. Aile başkanı olan erkek, karısı ve çocukları üzerinde
egemendir. Ataerkil sistem Hititlerde öncelikle aile üzerinden
işlemektedir. Hititler, ataerkil sistemin öğretileri ve doğrularıyla
evlenmekte ve ailelerini inşa etmektedir. Kadınsa, bütün bunların
olup bitişinde erkeğe (babaya, eşe) kıyasla daima ikincil
yerlerdedir. Kadının bu yeri evlilik arifesinden itibaren kendini
göstermektedir.
Bu noktada Hititlerde evlilik öncesinde yaşananlara
bakılabilir. Hititler bu evrede “söz” denilen bir anlaşmayı
gerçekleştirmektelerdir. Söz, evlilik yolunda adım atan kadın ve
erkek ile onların ailelerinin evlilik sürecindeki sorumluluklarını
işaret etmektedir. Tabletlere bakılırsa, sözle başlayan ilerleyişte
kadına ve ailesine düşen en büyük görev, verilen söze sadık
kalmaktır. Sözden itibaren erkek tarafının yapması gerekenlerse
genellikle maddi karşılıktadır. Bu açıdan “Hitit aile hukukunda bir
kız bir adama söz verdiği zaman tam anlamıyla söz kesilmeden
önce, damadın, müstakbel karısına ya da onun ailesine bir hediye
verdiği anlaşılmaktadır. Resmen söz kesildiğinde ise sözlüsü,
gelinin ailesine muhtemelen çok daha değerli bir hediye olan başlık
bedelini vermektedir”(Darga, 1984: 64). Öyleyse Hitit toplumunda
evlilik çağına gelmiş bir kadın, ailesinin ve ona sahip olmaya
niyetlenen erkeğin gözünde maddi bir değer ifade etmektedir.
Hititler, evlilik sözünün verilmesinin ardından nişan
aşamasını takip etmektelerdir. Nişan, Hititlerde evlilikten önceki
ikinci büyük gelişmedir. Hititlerdeki adetlere göre erkeğin, nişanda
da kız tarafına çeşitli hediyeler veya maddi bir lütuf sunması
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gerekmektedir. Bu anlamda söz ve nişan, evliliğe giden yolda
maddi karşılıklar ödemeyi göze almak demektir.
Ancak sözün tutulmaması veya nişanın bozulması da
gündeme gelebilmektedir. Hitit tabletlerinde, söz veya nişanın
öncelikle dışarıdan bir müdahaleyle, yabancı bir erkek eliyle sona
erdiği durumlar değerlendirilmiştir. Bununla ilgili maddede
nişanın bozulmasına yol açan yabancı erkeğe maddi cezalar
verildiği görülmektedir. Fakat bu ceza, sözlü veya nişanlı kadının
gururunu düşünmemektedir. Öyle ki “Sözlenmiş bir kızı başka bir
adam kaçırırsa, önceki adamın verdiklerini tazmin eder” (Darga,
1984: 65) ifadesi, kadının değil sanki onuru zedelenen damat
adayının intikamını almanın peşindedir. Çünkü sözlenmiş veya
nişanlanmış kızı kaçıran kişi, bunun bedelini kadının kendisi yerine
onun erkeğine ödemektedir.
Bununla birlikte Hititler, nişanın kadının tarafınca
bozulmasına da değinmişlerdir. Nişanı şayet kadının ailesi
bozuyorsa, ödenmesi gereken maddi külfet bu kez kadının ailesine
yüklenmektedir. Hatta bu yolla iptal edilen bir nişan, kadının ailesi
için daha ağır bir maddi yaptırıma dönüşmektedir. Öyle ki
“nişanlanmış ve başlık parası ödenmiş bir kızın annesi ve babası
nişandan vazgeçerlerse ve kızı nişanlısından ayırırlarsa, erkeğin
verdiği
başlık
parasını
iki
misli
olarak
ödemek
zorundalardır”(Sever, 1992: 668).
Hititlerdeki bu uygulama, evlilik planları bozulan erkeğin
bir mağdur olarak görüldüğüne işaret etmektedir. Üstelik erkek,
kadının ailesi tarafından mağdur ediliyorsa, bu, aynı zamanda onu
küçük düşürmek anlamına gelmektedir. Çünkü erkek, ailede,
toplumda ve evleneceği kadının üzerinde egemen, reddedilmemesi
gereken bir değerdir. Bu yüzden söz veya nişanı bozan kadının
ailesi, erkeğe yaptıkları bu saygısızlığın cezasını ona daha fazla
para vererek ödemektedir. Hâlbuki aynı mağduriyet kadının
kendisi için de geçerlidir. Fakat Hitit tabletlerindeki hiçbir madde,
söz veya nişan aşamasındaki bir kadını tek başına
değerlendirmemektedir. Evlilik sürecinde olumlu ya da olumsuz
gelişmeler yaşayan kadına, daima ailesi çerçevesinde yer
verilmektedir.
Hititlerde söz ve nişan merasimlerinin ardından sıra
evliliğe gelmektedir. Aslında “Hititçede ‘evlenmek’ için özel bir
kelimenin olmadığı, kanunun 27. maddesinde belirtildiği üzere
kocanın karısını ‘aldığı’ ve bu yüzden ona ‘sahip’ olduğu
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anlaşılmaktadır (Bryce vd’den ak. Çelebi, 2007: 151). Almak
ifadesi, evlilik kurumunun henüz tarifinde bile iki cins arasındaki
ayrımı belirtmektedir. Öyle ki bu ayrım, evlilikten sonra da devam
ettirilmektedir. Çünkü kadın almak, erkeğin, evlendikten sonra bile
yapmaya devam edebileceği bir şeydir. Örneğin “resmi bir anlaşma
ile evlenen erkek, ilk karısının meşru eş sayılmasına rağmen başka
kadınlar da alabilmektedir” (Kınal’dan akt. Çelebi, 2007: 157).
Böyle bir olay kadın için söz konusu değildir. Hititlerde
kadının, eşinin üstüne başka erkek ya da erkekleri hayatına dâhil
etmesi kesinlikle kabul görmemektedir. Dahası kadının, kocasını
aldatması durumunda derhal öldürülmesi doğru görülmektedir.
Öyle ki “kanunun 197. maddesinde kocasına ihanet eden kadın
ölümle cezalandırılmaktadır (Kınal’dan akt. Çelebi, 2007: 157).
Gerçi Hitit hukuku, evli durumundayken eşini aldatması
halinde erkeğe bazı yaptırımlar uygulamaktadır. Ancak bu
yaptırımlar kadına yöneltilenler gibi ölümle sonuçlanmamaktadır.
Aldatan erkek daha ziyade kınanmakta veya ona lanet
okunmaktadır. Üstelik bu cezalar her hâlükârda değil, yalnızca
kısıtlı durumlarda devreye sokulmaktadır. Ensest yine o sınırlı
durumların başındadır. Bununla ilgili olan maddeler şöyle
sıralanmaktadır: Eğer bir adam erkek kardeşinin karısı ile yatarsa
ama onun erkek kardeşi hayatta (ise) lanet edilecek bir eylem(dir).
Eğer bir adam özgür bir kadına (karısı olarak) sahipse ve onun
(kadının) kızıyla da cinsel ilişki varsa lanet edilecek bir eylemdir.
Eğer (bir adam) onun (kadının) kızına (karısı olarak) sahipse ve
onun annesiyle ya da onun kız kardeşiyle cinsel ilişkisi varsa
utanılacak bir eylemdir (Imparati, 1992: 178-179)
Son olarak Hititlerde boşanma hususuna değinilebilir.
Bununla ilgili tabletler, Hititlerde boşanmaların sorun
yaratmadığını göstermektedir. Ayrıca Hititlerin aile ve evliliğe
ilişkin yaşantılarındaki eşitlikçi tek olayın boşanma olduğu
söylenebilir. Çünkü Hititlerde boşanmayı her iki taraf da
başlatabilmektedir. Eşten soğumak ya da başka birini bulmak
boşanma için yeterli neden sayılmaktadır (Brandau ve Schickert,
2011: 148; Bryce vd, 2003: 145).
Sonuç Olarak
Toplumsal cinsiyet olgusu, kadın ve erkek arasındaki
kültürel eşitsizlikleri ifade etmektedir. Biyolojik cinsiyetin sığ
belirlenimleriyle temellenen bu eşitsizlikler daha çok kadını hedef
seçmektedir. Kadın, biyolojik cinsiyetine bakılarak ekonomik,
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siyasal, sosyokültürel alanlarda erkeğin ve erkek egemen toplumun
kontrolüne teslim edilmektedir.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin, tarihte, önemli
medeniyetlerce üretildiği, değiştirildiği veya sürdürüldüğü
söylenebilir. Bu açıdan Hititler, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının
Anadolu özelindeki ilk başlatıcılarından kabul edilebilir. Çünkü
Hititler güçlü bir siyasi yapılanma olarak Anadolu’ya hükmetmiş
ve yazıyı buraya taşıyarak kendi kültürlerini Anadolu’ya adeta mal
etmişlerdir. Gelişmiş hukuk sistemleri incelendiğinde Hititlerde
kadın erkek arasındaki ekonomik konumlanmaların, özel
ilişkilerin, söz, nişan, evlilik, aile gibi ciddi birlikteliklerin erkeğin
üstünlüğünde gerçekleştiği görülmektedir. Bu, kadına kıyasla
erkeği önceleyen, lider gören eşitsiz bir toplumsal yaşamı kurmak
ve yazılı hukuk aracılığıyla bunu Anadolu’da yerleşik kılmak
demektir.
Hititler böylece Anadolu’nun hem siyasi tarihinde hem de
bıraktıkları kültürel mirasla toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinde
önemli bir kaynağı teşkil etmişlerdir. Aradan geçen onlarca
medeniyet ve binlerce yıla karşın Hititlerden devralınan bazı
kültürel uygulamaların Anadolu’da halen yaşıyor olması, bunu
açıkça
göstermektedir.
Böyle
bakıldığında
“Bugünün
Anadolusu’nun”, Hititlerinki kadar eşitsiz ve belki de ilkel bir
yapılanma gösterdiği iddia edilebilir.
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DEVLETİN ROLÜ VE ÖZGÜRLÜK ARASINDA KLASİK
VE SOSYAL LİBERALİZMİN KAVRAMSAL ANALİZİ *
CONCEPTUAL ANALYSIS OF CLASSICAL AND SOCIAL
LIBERALISM BETWEEN THE ROLE OF GOVERNMENT AND
FREEDOM
Sıla SABANCILAR EREN* *
Özet
Liberalizm özgürlük ve bireyciliği esas alan, tamamlanmamış bir ideolojidir.
Tarihsel süreçte ekonomik, siyasal ve toplumsal değişimlerden etkilenerek
güncellenen liberalizm, klasik ve sosyal liberalizm olmak üzere iki ana akıma
ayrılmıştır. Aydınlanma döneminin iki farklı yorumu üzerinden şekillenen
liberalizm türleri arasındaki çatışmalardan biri, devletin rolüdür. Negatif
özgürlük anlayışını savunan klasik liberalizm, sınırlı devlet anlayışını benimser.
Klasik liberalizme göre devletin rolü arttıkça, bireyin özgürlük alanı
daralmaktadır. Sosyal liberalizm ise pozitif özgürlük anlayışını benimseyerek,
devlete pozitif görevler yüklemeyi özgürlüğü sınırlandıran bir değer olarak
görmez. Bu çalışmada klasik ve sosyal liberalizmin özgürlük anlayışları ve
devlete bakış açıları kuramsal olarak ele alınacaktır. Çalışmayla liberal
ideolojiye katkı sağlamak hedeflenmektedir.
Anahtar Kavramlar: Klasik Liberalizm, Sosyal Liberalizm, Özgürlük,
Devlet.

Abstact
Liberalism is an incomplete ideology based on freedom and individualism.
In the historical process, liberalism; which has been influenced and updated by
economic, political and social changes; has been divided into two mainstreams,
classical and social liberalism. One of the conflicts between liberalism types
that are shaped through two different interpretations of the enlightenment
period is the role of the state. Classical liberalism, which advocates the concept
of negative freedom, embraces the concept of a limited state. According to
classical liberalism, as the role of the state increases the area of freedom of the
individual is narrowing. Social liberalism, on the other hand, adopts the concept
of positive liberty and does not see it as a value that restricts freedom by
encumbering positive tasks to the state. In this study, the understanding of
freedom in classical and social liberalism and the perspective of the state will
be theoretically dealth with. By the study. It is aimed to contribute to liberal
ideology.
Key Words: Classical Liberalism, Social Liberalism, Freedom, State
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Giriş
Özgürlük insan haklarının tamamlayıcı bir parçasıdır. İnsan
özgürlükle anlam kazanmaktadır. Zira özgür olmayan insanın, kendini
gerçekleştirme şansı düşüktür. Bu yönüyle özgürlük, bireysel varoluşun
kaynakları arasında yer almaktadır. Özgürlüğü varoluşsal bir değer
olarak ele almak, özgürlüğün ne olduğunu, nerde başlayıp bittiğini
belirlemeyi gerektirir. Özgürlüğe ilişkin çözümlemeler ise, siyasal
tartışmaların arasında yer almaktadır. Bireylerin siyasal, ekonomik ve
toplumsal konumlarının belirlenmesinde özgürlük önemli bir role
sahiptir. Zira söz konusu alanlara ne kadar ve nasıl bir özgürlük
tanımlaması yapılabileceği, özgürlüğe ilişkin çeşitli yaklaşımlar
oluşturur. Sınırlı, sınırsız, negatif ve pozitif özgürlük anlayışları
özgürlüğe ilişkin yaklaşımların ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özgürlüğe
ilişkin
tartışmalar,
ideolojilere
göre
farklılaşmaktadır. Bu bağlamda özgürlüğü, liberaller üstün bireycilikle;
muhafazakârlar zayıf bir onayla; sosyalistler yaratıcı emek ve
işbirliğiyle; anarşistler mutlak bir kavrayışla ve faşistler anlamsızlıkla
ilişkilendirirler (Heywood: 2013: 47). Özgürlük modern ideolojilerin,
ya mutlak bir unsuru ya da ikinci planda kalan bir parçası olarak ele
alınmaktadır. İdeolojilerin özgürlüğe yaklaşımında, birey, toplum ve
devlet ilişkisinin pay sahibi olduğu belirtilmelidir. Zira faşizmin
devletçi doğası, bireysel özgürlüğe değer vermezken; muhafazakârlar
bireysel özgürlüğün toplumsal uyumu tehdit edebileceğine inanır.
Sosyalistler ise, sosyalist devrim öncesi ve sonrasında özgürlüğe farklı
tanımlar getirirken; özgürlük genel olarak toplumsal bir kavrayışla ele
alınmaktadır. Liberalizme göre ise özgürlük, bireysel bir tema
içermektedir. Özgürlüğün, bireysel alanın genişlemesiyle mümkün
olabileceğini savunan liberalizm, devleti, özgürlükle çelişen bir değer
olarak ele alır.
Özgürlük bireysel bir paradigmayla ele alındığında, bireye seçim
hakkının tanınması olarak değerlendirilebilir. Bu yönüyle özgürlük,
bireye kendisi hakkında tercih edilme şansı tanımaktadır. Zira ancak
özgür olabilen bir birey, istediği biçimde düşünme, kendine faydalı olan
tercihi yapabilme ve hayatını dilediği biçimde yaşayabilme imkânına
kavuşabilecektir. Özgürlük birey açısından zorlanmanın tezatıdır. Zor
ise, bireyin istemediği herhangi bir şeyin dayatılması anlamına
gelecektir. Bu değerler çerçevesinde liberalizm, özgürlük temasını
içeren en kapsamlı ideoloji olma iddiasını taşımaktadır. Liberalizmin
özgürlükçü yönü ise, tek tip bir özgürlük tanımı yapmamasıdır.
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Bu çalışmada ilk olarak liberalizm, temel değerleri ile
açıklanmaya çalışılacaktır. Liberalizmin temel değerleri ve özgürlük
anlayışı ayrı başlıklar altında değerlendirilerek, özgürlüğün kavramsal
çerçevesi zenginleştirilecektir. Çalışmanın ikinci bölümünü ise,
liberalizmin iki ana akımının özgürlüğe yaklaşımı oluşturmaktadır.
Negatif özgürlüğü savunan klasik liberalizm ve pozitif özgürlüğü
savunan sosyal liberalizmin, özgürlüğe yaptığı katkı tartışılacaktır.
1.

Liberalizmin Temel İlkeleri

Liberalizm, on dördüncü yüzyıldan itibaren varlık gösteren bir
ideolojidir (Heywood: 2007: 31). Geçmişten günümüze uzanan süreçte
liberalizm, devlete, bireye, özgürlüğe ilişkin tartışmaları gündeme
getirerek, demokratik rejimlere kaynaklık etmekte ve devletin alnının
sorgulanmasını sağlamaktadır. Liberalizmin kelime kökeni liberty olup,
özgürlük, serbestlik, hürriyet anlamına gelmektedir (Aktan, 1995: 2).
Bu yönüyle liberalizm, özgürlükle ilişkilendirilebilen bir anlama
sahiptir. Mises’in (2002: 4) tanımlamasıyla liberalizm, insanlara
mutluluk sözü vermeyen ancak isteklerine ulaşabilme şansı tanıyan bir
ideolojidir. Liberalizmin en özgün yönlerinden biri bireysel tercihlere
saygı duyabilmesidir.
Liberalizm Raico’ya (2011: 75) göre Batı uygarlığının politik
felsefesinin işareti olarak tanımlanır. Bu tanımlamada vurgulanan şey,
Aydınlanma Hareketi ile liberalizmin güçlü bir akım olarak ortaya
çıkmasıdır. Aklın önündeki engellerin kaldırılarak, eşit ve özgür birey
taleplerinin dile getirilmesi liberal değerlerin, oluşmasına katkı
sağlamıştır. Doğal haklar doktrine dayanan liberalizm bireycilik,
özgürlük, hoşgörü, sınırlı devlet, anayasal yönetim ve adalet
kavramlarını yorumlamıştır. Bu bağlamda liberal temel değerlerin
açıklanması faydalı olacaktır.
Liberal temel değerlerden biri bireyciliktir. Liberalizme göre
birey, devlete ve topluma göre öncelikli bir konuma sahiptir. Bireycilik
dört temel unsur içerir: insana saygı, özerklik, kendini gerçekleştirme
ve mahremiyet (Toku, 2002: 220). İnsanların eşit ve özgür bir değer
olarak ele alınması bireyciliğin “insana saygı” ilkesini oluştururken;
devletten, kiliseden ve toplumdan bağımsız ve özgün kabul edilmesi de
“özerklik” ilkesini oluşturur. Rasyonel bireyin kendi çıkarları
doğrultusunda, kendisi için en iyi tercihi seçebilmesi ise “kendini
gerçekleştirmeyi” ifade eder. Son olarak mahremiyet ise bireye özgü
alanı ifade ederek, siyasi otoritenin müdahalesine kapalı olan, özel alanı
niteler. Dolayısıyla liberalizme göre devlet, bireyin kendi hayatına
ilişkin konularda söz sahibi olmamalıdır. Bireycilik, bireyin farklı ve
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eşsiz bir değer olarak kendi çıkarlarını özgürce gerçekleştirebileceği,
uyumlu ve özgür bir toplum hedefidir (Türköne, 2005: 120). Liberal
bireycilik bireyin araç değil, başlı başına amaç olmasıdır. Bireycilik,
ekonomik olarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilecek
“Homo Economicus”, doğru ve gerçeği bulma kabiliyeti olan
“Rasyonel İnsan” ve kendi çıkarlarına hizmet edebileni tercih
konusunda “Faydacı İnsan”dır (Çetin, 2007: 54). Aydınlanma dönemi,
iki farklı liberal teoriye kaynaklık etmektedir. Söz konusu farklılığın
yansıdığı alanlardan biri de bireyciliğe ilişkin değerlendirmelerde
gözlemlenebilmektedir. Bireyciliğin ilk boyutu metodolojik bireycilik
anlayışı çerçevesinde, bireyin toplumsal düzen ve yapıların temelini
oluşturması anlamında kullanılırken; ikinci boyutu ahlaki ve normatif
bireycilik anlayışıdır (Erdoğan, 2009: 10). Metodolojik bireycilik
yaklaşımında birey, toplumu ve devleti oluşturan temel değer olarak ele
alınır. Yani toplum, tek tek bireylerden oluşan bir bütün olarak
görülmektedir. Normatif bireycilik ise, bireyin farklı ve eşsizliğini
nitelerken; ahlaki bireycilik, Kant’çı ahlak anlayışı temelinde bireyin
ahlaki bir değer olarak ele alınması ve kendini gerçekleştirmenin
bireysel bir deneyim olmasını ifade eder (Erdoğan, 2013: 58). Bu
yönüyle liberal bireycilik, bireyin özne olarak kabul edilmesi anlamına
gelmektedir.
Liberalizmin değerlerinden biri de hoşgörü ve farklılığa yaptığı
vurguda bulunabilir. Liberalizmin bireyci yönü ve tüm bireylerin eşit
özgürlüğe sahip olduğu görüşü, bireylerin birbirinden farklı
olabileceğinin kabulünü gerekli kılar. Liberalizm toplumun tek bakış
açısına göre yönlendirilmesini, özgürlüğü ortadan kaldıran bir durum
olarak yorumlar. Bu yönüyle rasyonel, özgür bireyler kendi doğrularını
keşfedebilirler. Liberalizme göre bireyin düşünceleri, toplumsal iyi
adına feda edilmemelidir. Doğru ve haklı bir yönlendirme sadece, bütün
insanların şefkate, tevazuya, hoşgörüye teşvik edilmesi ve nefret
eğiliminin hafifletilmesi konusunda olabilir (Locke, 2012: 44). Bu
bağlamda hoşgörü, toplumsal barışın da tesisinde önemli bir rol
üstlenir. Hoşgörü şiddet ve çatışmayı engelleyebilen bir özelliğe sahip
kabul edilmektedir. Ancak her düşünce hoşgörüyle karşılanabilir mi?
sorusu akla gelmektedir. Liberalizm, sınırsız özgürlük tanımı
yapmamaktadır. Bu nedenle hoşgörü, bizzat hoşgörüden uzak fikirlerle
sınırlandırılabilir (Heywood, 2007: 46). Çünkü totalitarizm, şiddet
savunuculuğu vb. düşünceler, toplumsal barışı ve güvenliği tehdit eder
ve özgürlüğü ortadan kaldırır. Ancak bireylerin kendi düşüncelerini
ifade etme ve kendi düşünceleri çerçevesinde geleceklerini belirleme
hakkı olması, liberal hoşgörüyle uzlaşmaktadır.
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Liberalizmin temel değerlerinden biri de akılcılıktır.
Rasyonalizm, aklın rehberliğinde ve kanıtlanabilir bilgiyi kullanabilen
bireyin; devlete, kiliseye, siyasal iktidara ve toplumsal klişelere karşı
bağımsızlaşmasıdır. Bu sayede birey özgürleşebilecek ve kendisi
hakkındaki bilgiyi kullanabilecektir. Liberalizmin rasyonalizme
yaklaşımlarından biri, her bireyin akıl sahibi olmasıdır. Diğer taraftan
ise Aydınlanma Hareketi çerçevesinde akılcılığa iki farklı yaklaşımının
bulunmasıdır. Zira Kıta Avrupası ve İskoç Aydınlanması, liberal
değerleri farklı biçimde etkilemiştir. Kıta Aydınlanması, dünyanın
otomatik olarak düzenlenebileceğini, aklın yegâne bilgi kaynağı
olduğunu, insan ve toplumun mütemadiyen ileriye gittiğini, insanın
doğuştan kötü olmadığını ve metodolojik bireycilik anlayışını
savunurken; İskoç Aydınlanması kendiliğinden düzen ve aklın
güçsüzlüğüne vurgu yapmaktadır (Davies, 2005: 1-4). Söz konusu
farklılaşma, bireyin kendi hakkında bilgi sahibi olmasına ilişkin
değildir. Özellikle ekonomik liberalizmin kurgulanmasında kullanılan
bir alana işaret etmektedir.
Özetle liberalizm, bireyin özne olarak kabul edildiği bir ideoloji
olarak karşımıza çıkar. Özgürlükle temellendirilen liberalizm, yukarıda
ifade edilen tüm kavramları doğal hak doktrini ve faydacılıkla
ilişkilendirmekte ve bu süreçte birey aklına güvenmektedir. Bireyin
kararları ve yaşamı üzerindeki tüm sınırlamalara ve zorlamalara
kuşkuyla yaklaşan liberalizm, eşit özgürlüğün geçerli olduğu bir
ortamda, bireylere kendini gerçekleştirme şansının tanınması savunur.
Bu yönüyle özgürlük ve bireycilik, liberalizmi anlatan en önemli
kavramlar olarak karşımıza çıkar.
2.

Liberal Özgürlük Anlayışı

Liberalizmle özdeşleşen kavramlardan biri olan özgürlük, diğer
liberal değerlerle de bağlamsal bir ilişki içindedir. Bu yönüyle
özgürlük, hem insan olmanın bir parçasıdır hem de aklı
kullanabilmenin, rasyonel birey olmanın taşıyıcısıdır. Özgürlük
kavramsal açıdan incelendiğinde, bir şeyden özgür olmak ve bir şeye
özgür olmak şeklinde iki farklı anlama gelir (Toku, 2002: 217). Bir
şeyden özgür olmak, bireysel bir boyut içerir. Bireyin, devletten ve
toplumdan özerkleşmesi anlamına gelir. Bir şeye özgür olmak ise,
bireyin herhangi bir davranışı yerine getirirken kısıtlanmamasıdır. Bu
yönüyle bir şeyden özgür olmak, klasik liberalizm tarafından
benimsenen negatif özgürlüğü; bir şeye özgür olmak ise, sosyal
liberallerce kabul gören pozitif özgürlüğü niteler.
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Liberalizme göre özgürlük ve müdahale arasında karşıt bir ilişki
söz konusudur. Zorlamanın olmadığı zamanda birey özgür olur mu ya
da özgürlüğe müdahale edilebilir mi soruları, liberal özgürlük
tartışmalarında önemli bir yere sahiptir. Özgürlük, Hayek’e (2011: 31)
göre başka birinin keyfi isteğinden bağımsız olmak; Çaha’ya göre
(2010: 118) ise kişinin kendi kendisinin efendisi olmasıdır. Özgürlük,
medeni bir toplumsal, siyasal varoluşun vazgeçilmez esaslarındandır
(Erdoğan, 2013: 27). Bu bağlamda özgürlük, bireyin kendisi hakkında
karar verme yeteneğinin kabul edildiği bir hukuksal ortamda
gerçekleşebilmektedir. Özgürlük bireyin hukuksal olarak tanındığı ve
devlete, topluma göre konumlanmak zorunda olmadığı durumda,
kendini gerçekleştirebilmesidir.
Kokesh’e (2014: 5) göre özgürlük, sadece toplumun belirgin bir
ideali değil, diğer kişilerin haklarına saygı gösterilmesini sağlayan
ahlaki bir koddur. Bu yönüyle özgürlük, bireylerin birbirlerinin
haklarına saygı duyulmasını sağladığı için ahlaki nitelik kazanmaktadır.
Mack ve Gaus (2013: 124-128) özgürlüğü bağlamsal olarak ele almakta
ve şu şekilde ifade etmektedirler:
- Özgürlük normatif olarak bireycidir.
- Başkalarının müdahalelerine karşı ahlaki talepte bulunabilme,
özgürlük geleneğinin gereğidir.
- Bireyin özgürlüğü, politik veya yasal bir normdur.
- Birey ve birey haklarına saygı duymak aynı zamanda bireyin,
başkalarının eşit özgürlüğünü ihlal etmeden kendisi dışındaki
nesneler üzerindeki kontrolüne saygı duymayı gerektirir.
- Toplumsal düzenin bireylere, kolektif amaçlara bağlı olmasını
ve boyun eğmesini önermesi, özgürlükle bağdaşmaz.
- Politik karar alıcıların merkezi planlama yapma yeteneğinin
bilgisine
sahip
oldukları
düşüncesi,
özgürlükle
ilişkilendirilemez.
- Özgürlük açısından zorun meşru bir güç olarak kullanımı,
bireylerin haklı talepleri üzerindeki ihlalleri engellemek için
olmalıdır.
- Kişisel özgürlük ve ekonomik özgürlük arasında bir ayrışma
yoktur.
- Politik otoritenin yetki alanının genişlemesi durumunda,
özgürlük meşruiyeti kınamayı ve baskıya karşı direnmeyi
gerektirebilir.
Yazarların özgürlük yorumu incelendiğinde özgürlüğün, pek çok
liberal değerin gerçekleşmesinde bir kod olarak ele alındığı
gözlenmektedir. Bu yönüyle özgürlük bireyciliğin tamamlayıcısıdır.
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Her bireyin eşsiz bir değer olarak tanımlanmasında, özgürlüğe ihtiyaç
duyulmaktadır. Normatif bireycilik anlayışı çerçevesinde bireyin
kendisi ve hayatı üzerinde karar verebilmesinin mümkün olması,
özgürlükle ilişkilendirilmektedir. Ancak söz konusu özgürlük, hem
ekonomik hem siyasal hem de sosyal niteliktedir. Devletin hukuksal
sınırlarla yetki alanının belirlenmesi ve yetki alanının kısıtlanması,
birey özgürlüğünün anahtarı olarak değerlendirilmiştir. Birey
özgürlüğünün sağlanması hem diğer bireylere saygı gösterilmesini hem
de özgürlüklerin korunmasını ifade etmektedir. Bu yönüyle devlet,
birey özgürlüklerini korumak adına meşru güç kullanabilse de birey
özgürlükleri aleyhine genişleyen devlet alanı, baskıya karşı direnmeyi
gerekli kılabilir. Öz sahiplik ilkesini, insanın ayrılmaz bir parçası olarak
değerlendiren Kokesh (2014: 5) insanın kendinin, bedeninin ve
işgücünün tek sahibi olduğunu, aksini iddia etmenin özgürlüğü ortadan
kaldırdığını veya bireyi köleleştirdiğini iddia eder. Yazar bireysel
özgürlüğü, insan benliğinden ayırmamaktadır. Bu bağlamda yazarın
belirlediği özel alanlara saygı duyulması, hem ahlaki bir gereklilik hem
de olması gerekendir.
Özgürlüğün doğal hak olarak yorumlanması, liberalizmin en
belirgin özelliklerinden biridir. Liberalizme göre özgürlük, devletten
önce vardır ve ona bağlı değildir. Doğa durumundan siyasal topluma
geçerken, doğal hakların –özgürlüğün- devlet tarafından korunması
düşüncesiyle hareket edilmiştir. Liberal düşünce geleneğindeki
düşünürler de özgürlük tanımlamalarını yaparken, genelde insanın,
toplumun ve devletin doğasından yola çıkmıştır. Spinoza özgürlüğü,
düşünce ve duyguların kaynağını bilmek olarak nitelendirir. Düşünce
ve duygunun kaynağı ise, insanın kendi doğasını tanıması ve iyi-kötüyü
birbirinden ayırmasıdır. Spinoza, insanın kendi aklını kullanabilmesi ile
özgürlük arasında bağ kurarak aklın varoluş kaynağını siyasal düzene
bağlar. Bu nedenle de devletin akıl yürütme özgürlüğünü güvence altına
almasını ve korumasını savunur (Ağaoğulları, 2011: 463-471).
Özgürlük ve akıl arasında bağ kuran düşünür, aklını kullanabilme
yeteneğine sahip bireylerin özgür olabildiğini belirtir. Dolayısıyla
kendi hakkında bilgiye sahip olmayan ve bu bilgi çerçevesinde
davranmayan birey, özgür değildir.
Özgür birey kurgusunda devletin, doğal hakları garanti altına
alması gereklidir. Liberalizm doğal hak kavramsallaştırmasında
düşünce ve ifade özgürlüğünün ayrı bir yeri bulunmaktadır. Zira
bireyin kendi hakkında bilgiye sahip olması ve bu bilgiyi
kullanabilmesi düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında mümkün
görünmektedir. Liberalizme göre düşünce ve ifade özgürlüğü,
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özgürlüğün ilk şartıdır. John Stuart Mill (2008: 28), Özgürlük Üzerine
adlı eserinde düşünce özgürlüğü üzerine önemli saptamalar yaparak
insanın aklını hatalı kullanma ihtimali olduğu için aklı kullanmanın
önüne mi geçilecektir sorusunu sorar. Liberalizme göre insan
mükemmel bir varlık değildir bu nedenle her zaman yanılabilir. Ancak
insan rasyonel bir varlıktır ve hiç kimse onun adına daha doğru akıl
yürütme yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle devletin, bireyi
yönlendirmesi, her zaman doğru/iyi sonuçlar doğurmayabilir. Aksine
birey, faydasına olanı devletten daha iyi belirleme iradesine sahiptir.
Bireysel veya toplumsal doğru/iyi değerlerin oluşturulmasında
yine düşünce ve ifade özgürlüğüne başvurmak gerekir. Mill (2008: 29)
bir düşüncenin doğruluğunu varsaymak için, tam tersini söyleyen
kişinin düşüncesini kanıtlama konusunda özgür olması gerektiğini
belirtir. Bu bağlamda düşünce özgürlüğünü tamamlayan bir değer
olarak ifade özgürlüğü önem kazanır. Mill düşünce özgürlüğünü,
düşünsel mutluluğun zorunlu durumu olarak görür ve bu durumu ise
dört temel nedene bağlar (Mill; 2008: 74): susturulan düşünce doğru
olabilir, yanlış olsa da içinde hakikat barındırır, tartışılamaz sayılan
düşüncenin zamanla önyargı haline gelebilir ve dogmatikleşebilir.
Mill faydacı teorisyenlerden biridir ve ona göre bireyin nihai
amacı, mutluluktur. Mutluluğun gerçekleşebilmesi için bireyin kendini
ifade edebilmesi ve düşüncelerinin sınırlandırılmaması gerekir. Bu
nedenle de düşünce ve ifade özgürlüğü, Mill için mutluluğu sağlama
görevine hizmet eder. Düşüncelerin ifade edilememesi, bireysel
özgürlüğü ortadan kaldırdığı gibi dogmatikleşme tehlikesini de
barındırır. Bu tehlikenin önüne geçmek için, düşüncelerin kendisini
ifade edebilmesi ve iyi/ doğru düşüncenin önceden belirlenmemiş
olması gerekir. Bireysel özgürlüğün korunması için, bireye ilişkin
konularda yetkinin, bireyde olması gerekir. Gerek bireyler arasında
gerekse de devlet tarafından herhangi bir fikrin ideal olarak sunulması,
liberalizm açısından doğru bulunmamaktadır. Çünkü bireyin herhangi
bir ideale yönlendirilmesi, birey iradesini ortadan kaldırmaktadır.
Devletlerin ortak iyi, ortak doğru olarak toplumu kodlamaları,
liberalizm açısından kabul görmemekte ve liberalizm resmi ideolojilere
kuşkuyla yaklaşmaktadır. Bu bağlamda devletin sınırları ve görevleri
ne olmalıdır sorusu liberalizm açısından öneme sahiptir.
Liberalizme göre devlete yüklenen görevler, güvenlik ve adalet
olarak belirlenmiş olmakla birlikte, bireyin bazı davranışlara
zorlanması da mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda özgürlüğü
sınırlandıran bireye yönelik zorlama ve bireyin denetimi, sadece
başkasına gelecek zararı önlemek konusunda olabilir (Mill, 2008: 105;
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Bastiat, 2003: 44). Özgürlük, başka bir bireye ve birey haklarına zarar
verdiği durumda müdahale edilebilir niteliktedir. Çünkü liberal
özgürlük anlayışı, tüm bireylerin eşit özgürlüğe sahip olduğu
düşüncesinden yola çıkmaktadır. Tüm bireylerin eşit özgürlük
haklarının korunmasında yapılan müdahale, yasal zeminde ve yine
özgürlüğü korumak adına olmalıdır.
Özetle liberalizm, özgürlük felsefesidir (Çaha, 2010: 118).
Özgürlük bireyin düşünce ve davranışlarında, kendi tercihleri
doğrultusunda hareket edebilmesi ve bağımsızlaşabilmesidir. Bireyin
kendi tercihleri doğrultusunda karar verme yeteneği ise, onun
rasyonelliğinden kaynaklanır. Bu durumda özgürlük bireysel bir
duruma yaratır. Söz konusu bireysellik, bireyin toplumdan
bağımsızlığını niteler. Özgür birey aynı zamanda sosyal bir varlık
olduğundan ve toplumsallık içinde özgürlüğünün anlamı
anlaşılabildiğinden, başkalarının haklarına da zarar vermemelidir.
Bireylerin özgürlüğünün sağlanmasında ve korunmasında hukuksal
sınırlara ihtiyaç duyan liberalizm, bu konudaki görevi sınırlı devlete
yükler. Devlet, keyfi ve kasti olarak birey özgürlüğünü
sınırlandırmadığı takdirde özgürlüğün var olabilecektir.
3.

Liberalizmin Özgürlük Yorumları

Özgürlükle özdeşleşen liberalizmin özgürlüğe ilişkin iki farklı
bakış açısı bulunmaktadır. Özgürlüğü negatif ve pozitif özgürlük olarak
sınıflandıran liberal ideoloji, devletin rolü üzerinden bu kavramları
tanımlar. Negatif ve pozitif özgürlük yorumu, özgürlüğün ne olduğu/
olması gerektiği konusunda fikirlerin oluşmasına yardımcı olabilir. Bu
bağlamda negatif özgürlük, genelde özgürlük ve zorlama arasındaki
bağlantıyla açıklanır. Bireyin herhangi bir konuda belli bir davranışı
yapıp yapmama konusunda zorlanmasının, özgürlüğü ortadan
kaldırdığı varsayılır. Pozitif özgürlük yorumunda ise, devlet
müdahalesine septik bakış açısının klasik liberalizme göre daha az
baskın olduğu söylenmelidir. Bu yönüyle pozitif özgürlük, kimi
durumlarda devlet müdahalesine olumlu yaklaşmaktadır.
3.1.

Klasik Liberalizme Göre Devlet ve Özgürlük

Klasik liberalizm 19. yüzyılda ortaya çıkan siyasi ve ekonomik
akımdır. Klasik liberalizm sanayi devriminin yarattığı kapitalistleşme
sürecinin ürünü olduğundan, liberalizmin bu türü üzerinde kapitalizmin
etkileri hâkimdir. Devleti zorunlu kötülük, sivil toplumu ise özgürlük
alanı olarak gören klasik liberalizm negatif özgürlük anlayışını
savunmaktadır (Heywood, 2007: 58). Bu bağlamda devletin alanı ve
özgürlüğün alanı arasında tezat bir ilişki söz konusudur.
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Klasik liberalizme katkı sağlayan Berlin (2007: 71) bir insanı
zorlamanın, onu özgürlüğünden yoksun bırakmak anlamına geldiğini
ve sosyal güçlerin baskısında kalan düşüncelerin ölü olduğunu belirtir.
Yazara göre cebir, başka türlü hareket edebilecek imkâna sahipken,
insanlara bilinçli ve kasıtlı müdahalededir (Berlin, 2007: 73). Negatif
özgürlük anlayışına göre özgürlüğün karşıtı, zorlama olarak ele
alınmaktadır. Özgürlüğe yapılan müdahale ise, keyfi bir nitelik taşıdığı
gerekçesiyle eleştirilmektedir.
Özgürlük insanların, diğer insanlarla ilişkilerine atıfta bulunur.
Özgürlük bireyin başkalarının müdahalelerine kapalı, teminat altına
alınmış özel alana sahip olmasıdır (Hayek, 2011: 33). Özgürlük her
bireyin hakkıdır ve aynı zamanda özgürlük bireyin kendisi için faydalı
olduğunu düşündüğü kararları alabilme ve uygulayabilme olanağına
sahip olmaktır. Bu yönüyle özgür birey, toplumun bir parçası olmakla
birlikte, toplumsallık içinde kaybolmamış bireydir. Ayrıca bireyler
arasında eşit özgürlük ilkesi söz konusudur. Dolayısıyla özgürlük her
birey için geçerli bir hak olarak yorumlanır. Özgürlüğün tesisinde birey
ve toplum arasında dengenin kurulabilmesinin yolu ise, yasal sınırlar
olarak karşımıza çıkar. Yasalar, bireysel özgürlükleri güvence altına
alırken aynı zamanda bireyin özel alanına ilişkin sınırları da
belirleyebildiği ölçüde özgürlüğe katkı yapabilir. Bireyin özel alanına
ilişkin sınırları John Locke (2012: 45), aile içi ilişki, mülk yönetimi ve
beden sağlığının korunması olarak değerlendirir. Söz konusu alanlarda
birey, kendisi için hangi tercihin iyi olup olmadığına karar verebilecek
yetenektedir. Bireyin karar verme sürecinde, yönlendirilmeye ihtiyacı
olmadığından, bireysel alana yönelik devlet müdahalesi, özgürlüğü
sınırlandırmak anlamına gelmektedir.
Liberal özgürlük, bireyin devlet ve toplum tarafından
sınırlandırılmadığı alanda doğar. Rand (2006: 163), bireyin emeğini
elinden alan/ onu köleleştiren, aklının özgürlüğünü sınırlandırmaya
çalışan toplumun gerçek bir toplum olmadığını belirterek, böyle
toplumların bireylerin birlikte varoluş değerlerini yok ettiğini savunur.
Yazara göre, barışçı, üretken ve akılcı bir toplum kurgusu ancak
bireysel hakların kabul edilmesiyle mümkündür. Rand temel hak ve
özgürlüklerin kabul gördüğü toplumları gerçek toplumlar olarak niteler.
Gerçek toplumlarda özgürlüğün sınırlandırılması mümkün değildir.
Çünkü yazara göre özgürlük, bireyin varoluş değeridir, dolayısıyla
doğal haktır.
Bireye yönelik hiçbir kısıtlama olmaması gerçekten özgürlüğü
sağlayabilir mi? Ya da özgürlüğe kimi zamanlar müdahale edilebilir
mi? soruları da özgürlük tartışmasının içerisinde yer almaktadır. Pozitif
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özgürlük anlayışının uzantısı konumunda olan bu sorulara, liberaller
özgürlüğün sınırsız olmadığını belirterek başlamaktadır. Bu bağlamda
Locke (2012: 67) devletin, bireye müdahale alanının belirlenmesi
gerektiğini ifade ederek bu alanı; özel mülkiyet, toplumsal barış, refah
ve dış güçlere karşı korunma olarak değerlendirir. Locke’un belirlediği
sınırlar, klasik liberal teorinin devlete yüklediği görevleri de açıklar.
Klasik liberalizme göre devlet, güvenlikle sınırlandırılmalı, diğer
alanlarda karar verme yetkisi bireyde olmalıdır. Çünkü devletin
müdahale alanı genişledikçe, bireysel özgürlüğün alanı daralmaktadır.
Adam Smith (2014: 804) de devletin sorumluluk alanlarını savunma,
adalet ve bayındırlık işleri olarak cevap verir ve kurumların işlevini
ticareti kolaylaştırmak ve halkın eğitimini sağlamak olarak ifade eder.
Bu bağlamda bireyin ekonomik kararlarına müdahale edilmesi,
özgürlüğün ortadan kaldırılması olarak yorumlanmaktadır. Ekonomiye
müdahale ve özgürlük arasında kurulan ilişki, klasik liberalizmin
kendiliğinden düzen savunusu içerisinde yer almaktadır.
Devletin ekonomi üzerindeki rolü konusunda Hayek de Smith’le
benzer görüşü paylaşır. Hayek Kölelik Yolu eserinde, planlı ekonomik
modeli totaliterlikle eş değer kabul eder. Bu bağlamda yazar (Hayek,
1999: 125) iktisadi karar alma konusunda bireyin seçme hakkına sahip
olduğunu vurgulamakta, aksi takdirde her şeyin devlet kontrolü altına
alınabileceği uyarısında bulunmaktadır. Zira yazara göre bugün
bireysel ekonomik karara müdahale, yarın tüm kararlara müdahaleye
neden olabilir. Bu nedenle bireyler tercih hürriyetine sahip olmalıdırlar.
Benzer biçimde Mises (2004: 278) de, özgürlüğü bölünmez bir değer
olarak ele alır ve konserve yiyecek veya sabun markaları arasında seçim
yapabilme becerisini kaybeden birinin, siyasi partiler arasında tercih
yapabilme gücünden mahrum kaldığını belirtir. Yazara göre özgürlük,
kabul etmek veya muhalefet etmek arasında tercihte bulunabilme
hakkıdır. Bu bağlamda, her iki yazar da tercih edebilmeyi özgürlük
olarak değerlendirirler.
Özetle klasik liberalizm özgürlüğü, müdahalenin ve zorlamanın
karşıtı olarak ele alırlar. Bireye yapılan herhangi bir müdahaleyi
reddeden klasik liberaller, bireyin tercih edebilme hakkını varoluşsal
bir hak olarak değerlendirirler. Bu bağlamda bireyin tercihlerine saygılı
davranılmasını ve bireyin aklına güvenilmesini özgürlüğü tesis eden bir
nosyon olarak belirlerler.
3.2.

Sosyal Liberalizme Göre Devlet ve Özgürlük

Klasik liberalizmden sonraki dönemde etkili olan sosyal
liberalizm,
liberalizmin
yeniden
yorumlanması
olarak
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değerlendirilebilir. 1929 Ekonomik Krizi’nin olumsuz etkilerine
yönelik yapılan liberal eleştiriler, sosyal liberalizmin doğuşunda
etkilidir. Sosyal liberalizmin temel değerleri: fırsat eşitliği, pozitif
özgürlük, etkin devlet, gelişmeci bireycilik ve refah devleti olarak
karşımıza çıkar (Stansfield, 2013: 1). Ancak sosyal liberalizm, sosyal
devlet anlamına gelmemektedir. Zira sosyal devlette, devletin görev ve
yetkilerinin sosyal liberal devlettekilerden daha geniş bir yelpazede ele
alındığı belirtilmelidir.
Sosyal liberalizm, Kıta Avrupası Aydınlanma Hareketi
sonucunda temel değerlerini oluşturmuştur. Bu nedenle de klasik liberal
temel değerleri yeniden yorumlamıştır. Ekonomik alanda kendiliğinden
düzen teorisinin 1929 Krizi’yle geçerliliğini yitirmesi, liberalizme
liberal bir eleştiri getirilmesine neden olmuştur. Bu bağlamda
Keynes’in genel teorisi, sosyal liberalizmin ekonomik yorumu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Keynes (2010: 16) klasik liberalizmin emekdeğer teorisinin rekabet ve piyasalar mükemmel olmadığı takdirde
ücretin, istihdam bir birim azaltıldığında kaybedilecek değere eşit
olduğu tezinin, eşitliği bozabileceğini ifade eder. Yani istihdam
azaldığında, ücrette yaşanan kayıp, eşit olmamaktadır. Çünkü
piyasaların her zaman rekabet halinde ve mükemmel işleyişte olduğunu
varsayamayız. Keynes’in genel teorisi esas olarak, etkinlik ve
özgürlüğün işsizliği engellemediğini ispatlar. Yani birey kendi
kararlarının hakemi de olsa işsiz kalabilmektedir. İşsizlik ise sosyal
adaletsizlik yaratan bir durumdur. İşsizlik ve gelir adaletsizliği
konusunda Keynes (2010: 318), devletin tüketim eğilimini
vergilendirme sistemiyle, kısmen faiz oranlarını sabitleyerek kısmen de
diğer yollarla etkileyerek yönlendirme görevini üstlenebileceğinden
bahseder. Devlete yüklenen roller nedeniyle devletin müdahale alanının
genişleyeceğini kabul eden Keynes (2010: 322), bu durumun devlet
sosyalizmine yol açmayacağını, devletin üretim araçlarına tahsis edilen
kaynakların miktarını, bu kaynaklara sahip olanların ödüllendirilmesine
ilişkin oranları, kamu yatırımları için gerekli tedbirleri alabilme gücüne
işaret eder.
Keynes tarafından geliştirilen teorinin en önemli boyutu, devletin
ekonomiye müdahale edebileceğidir. Söz konusu müdahalenin
özgürlüğü ortadan kaldıran bir yönü olmadığına inanan sosyal
liberalizm, devlet müdahalesini sosyal adalet düşüncesiyle uzlaştırır.
Klasik liberalizmin aksine sosyal liberalizm, bölüşümde adaletin
sağlanması görevini devlete yüklemektedir. Sosyal adaleti ahlaki bir
ilke olarak gören sosyal liberalizm, aynı zamanda pozitif hukuk
açısından demokrasinin olmazsa olmaz şartı; sosyolojik açıdan ise
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üretim ve bölüşümün topluma yayılarak, sosyal tabakalar arasındaki
farkı azaltan bir değer olarak ele alırlar (Topakkaya, 2006: 97). Bu
yönüyle sosyal liberalizme göre devlet müdahalesi özgürlüğe katkı
yapan bir değerdir.
Sınırlı devlet anlayışını savunan sosyal liberalizm, bireylerin
çıkarlarının devlet aracılığıyla gerçekleştirilebileceğine inanır. Starr
(2007: 36) sosyal liberalizmin, daha kapsamlı bir sosyal koruma talep
ederek, sivil özgürlüklerin garanti altına alınmasını ve devletin bireyin
özel alanında daha az söz sahibi olması gerektiğini belirtir.
Sosyal liberalizm, pozitif özgürlük anlayışını savunmaktadır.
Pozitif özgürlük, bireyin rasyonel amaçlara yönlendirilmesi halinde
hukukun bireyi baskı altına almadığı aksine özgürleştirdiği görüşünü
paylaşan bir özgürlük yorumudur (Barry, 2012: 349). Osuka (2014: 18)
da pozitif özgürlüğü, devletin pozitif fonksiyonları ve bireysel
özgürlükler arasında paylaşılmayan bir alan olarak tarif eder.
Dolayısıyla sınırsız bir özgürlük alanına işaret etmeyen sosyal
liberalizm, bireyin rasyonel amaçlara yönlendirilebilme fikrini de
özgürlüğe müdahale olarak yorumlamaz. Sosyal liberalizme katkı
yapan Hobson bireysel özgürlüğün önündeki engellerin, devlete pozitif
görevler yükleyerek aşılabileceğini ifade eder (Erdoğan, 2006: 53-54).
1929 Krizi’nin sosyo-ekonomik problemler konusunda bir yanılsama
yarattığına dikkat çeken Osuka (2014: 19), sosyal sorunların
aşılmasında devlet müdahalesini gerekli görmektedir. Krizin ardından
işsizlik, istihdam vb. konularda görev üstlenen devletin başarıya
ulaşması, sosyal liberallerin devlete yüklenen olumsuz imajdan
sıyrılmasını kolaylaştırmıştır.
Sosyal liberalizmin felsefi temellerini oluşturan Rousseau’ya
(2006: 51) göre yalnız devlet gücü üyelerine özgürlük sağlayabilir. Bu
yönüyle özgürlük ancak, devletin olduğu zamanda gerçekleşmektedir.
Sosyal liberalizmin öncülerinden biri olan Green de benzer biçimde bu
felsefi temeli kabul etmektedir. Toplumsal sözleşme kuramlarının
temelinde rızanın olduğunu ifade eden yazar, devlet ve birey arasındaki
karşılıklı rızanın ortak yararla açıklanabileceğini ve yararın doğru
anlaşıldığı takdirde, herkesin ortak yararı kendi yararı haline
dönüştürebileceğini iddia eder (Tunçay, 2011: 172-190). Bu bağlamda
sosyal liberalizm devleti özgürlük ve hak sağlayıcı olarak değerlendirir.
Yani sosyal liberalizme göre devlet varsa hak vardır, hak varsa özgürlük
vardır.
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Sonuç
Özgürlükle özdeşleşen liberalizm, özgürlüğü doğal bir hak
olarak ele almaktadır. Bu bağlamda klasik liberalizm, devlet öncesi
dönemde bireylerin özgür olduğunu savunurken; sosyal liberalizm
devletli toplumla birlikte bireylerin özgür olduklarını savunmaktadır.
Her iki liberal ana akımda özgürlüğün, bireysel varoluşla ilgisi
bulunmaktadır. Ancak liberalizm iki farklı özgürlük yorumuna sahiptir.
Negatif özgürlük anlayışı, özgürlük ve zorlama arasındaki ilişki
üzerinden devletin rolünü belirlemektedir. Bu anlayışa göre, zorlama
devlet müdahalesi anlamına gelmekte ve bireye seçme şansı
bırakmamaktadır. Bireyin rasyonel olduğuna vurgu yapan liberalizme
göre, birey kendi kararlarının son hakemidir ve kendisi için en faydalı
tercihi seçebilmeye muktedirdir. Bu nedenle de birey kararlarına
devletin müdahale etmesi, bireyin özgürlüğüne müdahale anlamına
gelmektedir. Dolayısıyla devlet, güvenlikle ve özel mülkiyetin
korunmasıyla sınırlandırılmalıdır. Aksi takdirde bireyin özgür olması
mümkün olamayacaktır. Sosyal liberalizm ise pozitif özgürlük
yaklaşımını kabul etmektedir. Bu yoruma göre devlete pozitif görevler
yüklemek, birey özgürlüğüne katkı sağlamaktadır. Zira bireyler,
toplumdan, ekonomik ve sosyal yaşamdan soyut varlıklar değildirler.
Bu nedenle de bireylerin kendi kararları, kimi zaman onlara fayda
sağlamayabilmektedir. Örneğin birey işsizlikle karşı karşıya
kaldığında, bu durumun tek sebebi bireyin yeteneksizliği
olamamaktadır. Bu süreçte ise sınırlı, pozitif görevler yüklenen devletin
bireye özgürlük kazandırdığı iddiası güçlenmektedir. Bu yönüyle
sosyal liberalizm, sosyal adalete vurgu yapan bir liberal akım olarak,
daha insani yöne sahip görünmektedir.
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TOPLUMSAL SORUN ALANLARINDAN: YAŞLI İHMAL VE
İSTİSMARI
FROM SOCIAL PROBLEM AREAS: ELDERLY NEGLECT AND
ABUSE
Veda BİLİCAN GÖKKAYA & Sezer AYAN
Özet
İnsan yaşamının önemli evrelerinden bir olan yaşlılık, fiziksel ve zihinsel
yeteneklerin/aktivitelerin azaldığı, ekonomik anlamda gelirlerin düştüğü,
bakıma ihtiyacın duyulduğu, birçok hastalığın da yaşandığı bir dönemdir.
Bilim ve teknoloji alanında yaşanan ilerleme ve gelişmeler, yaşam ve
beslenme koşullarının iyileşmesi, doğurganlık hızının düşmesi, beklenen
yaşam süresinin uzaması vb. nedenler, yaşlı nüfusun tüm dünyada sayısal
olarak artmasına neden olurken, beraberinde yaşlılıkla ilgili sorunları da
(bedensel, ruhsal, sosyal, kültürel, ekonomik vb) getirmektedir. Yaşlılıkta
karşılaşılan en önemli sorunların başında ise yaşlı ihmal ve istismarı
gelmektedir. Derleme niteliğindeki bu çalışmanın amacı da, günümüzde
giderek artan yaşlı nüfusun karşılaşmış olduğu (aile içinde ya da hizmet aldığı
kurumlarda) ihmal ve istismarın nedenlerine, olası risk faktörlerine değinerek,
tüm yaşlıların sağlıklı ve verimli bir yaşlılık süreci geçirmesi için çözüm
önerileri ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, yaşlılık, ihmal, istismar, yaşlı istismarı

Abstract
Old age, which is among the important stages of human life, is a period when
physical and mental skills/activities decrease, income decreases economically,
care is needed, and many chronic diseases are experienced. While reasons
such as advancements and developments in the field of science and
technology, the improvement in living and nutrition conditions, the decrease
in the fertility rate, the prolongation of life expectancy, etc. cause the
numerical increase of the old population around the world, they also bring
about problems related to old age (physical, mental, social, cultural,
economic, etc.). The neglect and abuse of the elderly rank at the top of the
most important problems encountered during the old age. The aim of this
study, which is a compilation, is to offer solution suggestions in order for all
elderly people to have a healthy and efficient old-age period by addressing the
reasons for the abuse and neglect that the elderly population, which is
gradually increasing nowadays, faces (within the family or institutions
providing services) and possible risk factors.
Key Words: Elderly, old age, neglect, abuse, abuse of the elderly
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Giriş
İnsan ömrünün doğal ve kaçınılmaz bir evresi olan yaşlılık,
“yaşamın her alanında yaygın bir kayıp duygusunun yaşandığı,
bireylerin bedensel, psikolojik ve sosyal yönden bağımsızlıklarını
yitirip, yeniden bağımlı duruma geçtikleri bir dönem”
(Kalınkara,2014:8) olarak tanımlanmaktadır.
Sözlük anlamı olarak yaşlı olma, artmış yaşın etkilerini
gösterme hali olarak tanımlanan (Akduman ve diğ. 2006) yaşlılık
kavramını, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’de bireyin kontrolünün
dışında ortaya çıkan ve çevresel faktörlere uyum sağlayabilme
yeteneğinin azaldığı biyolojik bir dönem olarak (WHO,2013)
tanımlamaktadır.
Bilim ve teknoloji alanında yaşanan ilerleme ve gelişmeler
(pek çok hastalığın erken teşhis edilmesi, tedavi olanak ve hızının
artması, hastalıkların tedavi edilmesi ya da hastalığın tamamen
ortadan kalkması vb.), yaşam ve beslenme koşullarının iyileşmesi,
doğurganlık hızının düşmesi (kadının iş hayatına aktif olarak
katılmasıyla daha az çocuk sahibi olmak istemesi/olması), beklenen
yaşam süresinin uzaması vb. nedenler, yaşlı nüfusun tüm dünyada
sayısal olarak artmasına neden olurken, beraberinde yaşlılıkla ilgili
sorunları da (bedensel, ruhsal, sosyal, kültürel, ekonomik vb)
getirmektedir. Yaşlılıkta karşılaşılan en önemli sorunların başında ise
yaşlı ihmal ve istismarı gelmektedir.
Yaşlı istismarı, yaşlının sağlık ve iyilik halini tehdit eden veya
zarar veren herhangi bir davranışa maruz kalması (Yeşil ve diğ.,
2016:128;Akdemir ve diğ.,2008:69; Gülen ve diğ. 2013:394), olarak
belirtilirken, yaşlı ihmali, bakmakla yükümlü bireylerin (aile üyeleri,
sosyal kurum çalışanları, özel bakıcılar vb.), yaşlının günlük
gereksinimlerini karşılamaması (Keskinoğlu ve diğ.2004;Gülen ve
diğ. 2013:394) olarak ifade edilmektedir.
Her toplumda her kültürde ve her ekonomik düzeyde
yaşanmasına rağmen, çoğu zaman gizli kalan, dolayısıyla boyutlarının
tam olarak bilinmediği yaşlı istismarı, sadece aile içerisinde değil,
hizmet alınan (sağlık ve sosyal hizmet kurum ve kuruluşları vb.)
kurumlarda da görülen ciddi toplumsal bir halk sağlığı sorundur.
1.Yaşlılık Olgusu
Yaşlılık, bireylerin statü kaybettiği, bağımlılık ve kaza riskinin
arttığı, fiziksel yeteneklerin azaldığı bir dönemdir. (Uysal,2002;Öz ve
Tambağ,2010:54). Dolayısıyla sözü edilen bu dönemin kronolojik,
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biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları da vardır. Bu boyutlar,
yaşlılığı kendi içinde tanımlamakta ve anlamlandırmaktadır.
1.1Kronolojik Yaşlanma: Doğum yaşı ya da takvim yaşı olarak
ifade edilebilir. Genellikle kronolojik olarak 65 yaş ve üstünde olan
kişiler, yaşlı olarak kabul edilmektedirler (Kalınkara,2014:8).
Yaşlılığı genellikle bireyin yaşına bağlı olarak tanımlama
eğilimi vardır. Ancak bu tanımlama dönemlere, kültürel ve sosyal
ortamlara göre değişebilmektedir. OECD (1992) yaşlılığı, davranış ve
ihtiyaçları değişen heterojen bir gruptan oluşan 65 yaş ve üzerindeki
insanlar olarak ele almaktadır (akt.:İçli:2008:31).
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de 65 yaş ve üzerini, yaşlı olarak
kabul etmekte ve yaşlılığı genç yaşlılık, ileri yaşlılık ve çok ileri
yaşlılık olmak üzere gruplara ayırmaktadır. Genç yaşlılık, 65-75 yaş
aralığında bulunan ve genellikle çalışma hayatından emekliye
ayrılmayı takip eden dönemdir. İleri yaşlılık (yaşlı), fonksiyonel
kayıpların görülmeye başladığı 75-85 yaş aralığıdır. Çok ileri yaşlılık
(yaşlı-yaşlı) ise özel bakım ve özel ev veya yardımcıya ihtiyaç
duyulan 85 yaş ve üzeridir (akt.:Görpelioğlu,2009:22).
1.2 Biyolojik (fizyolojik) Yaşlanma: Organlar düzeyinde
fonksiyon azalması, dokularda yıpranma ve tahribatın artması; kısaca
vücudun yapısal ve işlevsel olarak değişimidir. Dışarıdan görülen;
saçların ağarması, derinin buruşması biyolojik yaşlanmanın
işaretlerindendir. Hücrelerin azalması, hareket ve motor becerilerinde
zayıflama, fonksiyon yitimi, kaslarda kuvvet azlığı, kemiklerde ki
kalsiyumun azalması ve hatta eksikliği yüzünden kemiklerin kırılması,
eklem romatizması, kireçlenmeler vb. de meydana gelmektedir
(Kalınkara,2014:8-9). Sözün kısası biyolojik açıdan yaşlanma, zamana
bağlı olarak anatomik ve fizyolojik değişikliklerin yaşanmasıdır
(Yıldız,2011)
1.3 Psikolojik Yaşlanma: Deneyimlerin artmasıyla oluşan
davranış değişikliği ve davranışsal uyum yeteneğinde yaşa bağlı
değişimlerdir. Zeka, hafıza ve duygu gibi alanlarda fonksiyon yitimi
olarak ortaya çıkan, bunun yanı sıra geçmişe özlem, geleceğe ilişkin
güvensizlik duygusu, kimi zaman da önceden gerçekleştirilemeyen
idealler ve başarısızlıklar için üzülme biçiminde ortaya çıkar
(Kalınkara,2014:9). Diğer bir ifadeyle, psikolojik yaşlanma, duyu
organları ve algılama süreçlerinde hafıza, öğrenme, zeka gibi zihinsel
fonksiyonlarda, kişilikte, güdüler ve dürtülerde kronolojik yaşın
ilerlemesi ile görülen değişikliklerdir (Danış,2004).
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1.4 Sosyal Yaşlanma: Bireyin toplum yaşamında, çalışma ve
sosyal işlerinde gücünün ve yeteneğinin azalarak kaybolması, bireyin
toplumsal
rol,
statü
ve
beklentilerinin
değişmesidir
(Kalınkara,2014:9).
Farklı boyutlarlarıyla tanımlanmaya çalışılan yaşlılık, dünya
nüfusunda giderek belirgin hale gelmeye başlamıştır. Birleşmiş
Milletler’e göre, bir ülkedeki yaşlı nüfusun, toplam nüfusun içindeki
oranının %8 ile %10 arasında olması, o ülke nüfusunun ‘yaşlı’,
%10’un üzerinde olması ise ‘çok yaşlı’ olduğu anlamına gelmektedir
(Özkul ve Kalaycı:2015:265).
2015 yılında dünya nüfusunun %12’si 60 yaş ve üzeri
901.000.000 kişiden oluşmakta, 60 yaş ve üzeri nüfus, yılda %3.26
oranında artış göstermektedir. Şu anda, Avrupa 60 yaş ve üstü nüfus
%24 oranındadır. Ancak 2050 yılında, Afrika’nın dışında dünyanın
tüm önemli bölgelerinde çok hızlı bir yaşlanma sürecinin olacağı
öngörülmektedir. Dünyada yaşlı kişilerin sayısının 2030 yılında 1.4
milyara ve 2050 yılında 2.1 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir
(UN’den akt.: Artan,2016:49).
Dünya nüfusunun 2016 yılında %8,7’sini yaşlı nüfus
oluştururken, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla
%31,3 ile Monako, %27,3 ile Japonya ve %21,8 ile Almanya
oluşturmaktadır. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada
yer almaktadır (TÜİK,2016).
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2016 verilerine
bakıldığında ülkemizde yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2012
yılında 5 milyon 682 bin 3 kişi iken, son beş yılda %17,1 artarak,
2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi olmuştur. Yaşlı nüfusun
toplam nüfus içindeki oranı ise 2012 yılında %7,5 iken, 2016 yılında
%8,3’e yükselmiştir. 2016 yılında yaşlı nüfusun %43,9’unu erkek
nüfus oluştururken, %56,1’ini kadın nüfus oluşturmuştur.
Yaşlı nüfusun 2012 yılında %60,3'ü 65-74 yaş grubunda, %32,5'i 7584 yaş grubunda ve %7,1'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken, 2016
yılında %61,5'i 65-74 yaş grubunda, %30,2'si 75-84 yaş grubunda ve
%8,2'si 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer almıştır.
Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2016 yılında %18,1
ile Sinop olurken, bu ili %16,5 ile Kastamonu ve %15,4 ile Çankırı
izlemiştir. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %3,2 ile Şırnak
olmuş, bu ili %3,3 ile Hakkari ve %3,6 ile Van izlemiştir
(http://www.tuik.gov.tr).
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2.Toplumlarda Yaşlılığa İlişkin Tutumlar
Tüm toplumlarda yaşlılığa ilişkin genel olarak olumlu, olumsuz
ve karma tutumlar yer alırken, olumsuz eğilimler daha fazladır. Bu
olumsuz eğilimler, yaşlının üretken değil, tüketici olduğu, yaşın
kronolojik olarak artması ve yaşlanmanın önlenemeyeceği düşüncesi,
yaşlıların, akranları ile bir arada olmayı istedikleri ancak gençlerle
anlaşamayacakları düşüncesi, yaşlının hoşgörülü ve esnek olmadığı,
yaşlılığın, durağan ve değişmez bir dönem olduğu, yaşlılığın, sağlıklı
olmak için bir engel olduğu (Kalınkara,2014:24-25-26) vb.
eğilimlerdir.
Kalaycı ve arkadaşlarının (2015:27-28) yaşlı yakınlarıyla
yapmış olduğu çalışmasında da bu olumsuz eğilimler ağırlık
kazanmaktadır. Çalışmada, yaşlı yakınlarına, yaşlıya yönelik olumsuz
düşüncelerin neler olduğu sorulduğunda, yaşlıların yük olarak
görülmesi seçeneği (%29.7) yoğunluktadır. Oranları az olmakla
beraber ‘yaşlılar işe yaramaz’ (%20.7), ‘yaşlı ölürse kurtuluruz’
(%18.1) ve ‘yaşlılar saygısızdır’ (%12.6) düşünceleri dikkat çeken
diğer düşüncelerdir.
Akdemir (2007)’in çalışmasında da, yaşlılar işe yaramayan,
hasta, zayıf, bağımlı ve üretime katılamayan bireyler olarak ifade
edilmektedir.
Bir diğer çalışmada da, yaşlılara bakım verenlerin %48.1’inin
‘yaşlının inatçı ya da geçimsiz olduğu’ ve %14.8’inin ‘yaşlının çok
konuştuğu ve her şeye karıştığı’ düşünceleri yer almaktadır
(Alpteker,2008).
North ve Fiske (2013) de, yaşlıya yönelik olumsuz düşünceleri
bazı ifadelerle ortaya koymaktadır. Bunlar: dazlak, koca karı, moruk,
cadaloz, vızıltı, çıkarcı, yaşlı kurt, yalnız kişi, eski kafalı, beceriksiz,
hizmetçi, modası geçmiş (akt.:Kalaycı ve diğ. 2015:27) vb.
ifadelerdir.
Günümüzde yaşlılığa ilişkin olumsuz yargılar, giderek değişime
uğrasa da, yaşlılıkla ilgili pek çok sorunun hala var olduğu gerçeğini
değiştirememektedir. Yaşlılıkta; emeklilik, kuşaklararası değer
çatışmaları, kronik hastalıklar, eş akraba ve arkadaşların ölümü
sonucu kişiler arası ilişkilerde değişim, yalnızlık ve umutsuzluk gibi
belli başlı alanlarda sorunlar (Aslan ve Hocaoğlu,2014:297) varlığını
sürdürürken, en önemli sorunlardan birini de yaşlı ihmal ve istismarı
oluşturmaktadır.
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3. Yaşlı ihmal ve İstismarı
Bireylerin sağlıklı yaşaması, temel haklardan biridir. Bu hak,
Anayasamızın 56. Maddesi’nde “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşama hakkına sahiptir” şeklinde belirtilmiştir. Anayasa’nın
61. Maddesi’nde ise; “Yaşlılar devletçe korunur. Yaşlılara devlet
yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylılar kanunla düzenlenir”
ibaresi mevcuttur.
Ancak tüm bu yasal haklara rağmen, yaşlı nüfusun, genel nüfus
içindeki artış hızı, yaşlı ile ilgili sorunları da beraberinde
getirmektedir. Bu sorunların başında da yaşlı ihmali ve istismarı
gelmektedir.
Yaşlılık döneminde; yaşlı bireylerin bağımlılık ve kaza riskleri
artmakta, fiziksel yetenekleri azalmakta, pek çok kronik hastalık
yaşanmaktadır. Dolayısıyla yaşlı bireyler, diğer bireylere daha bağımlı
olmakta, bu da onların hem doğrudan şiddete direnebilmelerini hem
de şiddete tavır alabilmelerini güç hale getirmektedir
(Kalınkara,2014:137).
Her toplumda her kültürde ve her ekonomik düzeyde
görülebilen istismar, yalnızca aile içinde veya genel nüfusta değil,
sağlık ve sosyal hizmetlerin verildiği kurumlarda da görülen, fiziksel
ve psikolojik olarak yaşlıya zarar verme ve ondan yararlanma şeklinde
kendini gösteren ciddi toplumsal bir sorundur (Kalınkara,2014:137).
Uluslar arası Yaşlı İstismarının Önlenmesi Kuruluşu ve Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) Toronto Deklarasyonu’na göre yaşlı istismarı,
“güven beklentisi olan herhangi bir ilişkide yaşlıya zarar veren veya
strese sokan tek ya da tekrarlayan uygunsuz davranışlarda
bulunulmasıdır. Yaşlı bireyin, sağlık ve iyilik halini tehdit eden veya
zarar veren herhangi bir davranış veya belli bir zaman dilimi
içerisinde bir yetişkin tarafından yaşlının o kültürde kabul edilmeyen
bir davranışa maruz kalmasıdır” (akt.:Kıssal ve Beşer,2009:357).
Yaşlı ihmali ise, yaşlının sosyal, fiziksel ve duygusal
ihtiyaçlarının karşılanmasında bilinçli ve bilinçsiz yetersizlik
oluşmasıdır (Yeşil ve ark. 2016:128;Kurt ve diğ. 2010).
4. Yaşlı İhmal ve İstismarının Türleri
İnsanlık tarihi boyunca dünya çapında her kültürde varlığını
sürdüren yaşlı ihmal ve istismarı olgusu/konusu, ilk kez 1970’li
yıllarda Amerikan toplumunun dikkatini çekmiştir. Devlet
yöneticilerinin bu konu ile ilgilenmesinin ilk örneği ise Amerika
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Birleşik Devletleri’nde (ABD) görülmüştür. ABD’nde yaşlı istismarı,
1978 yılında aile içi şiddet konusu kapsamında ulusal düzeyde
tartışılmaya başlanmış ve 1979 yılında özel yaşlı istismarı yasası
oluşturulmuş” (Akdemir ve diğ.:2008:70) ve yaşlı istismarı ve ihmali
‘Hırpalanmış Yaşlı Kadın’ (Granny Battering) terimi ile literatüre
1970’li yıllarda girmiştir (Gülen ve diğ. 2013:394).
Bir toplum sağlığı sorunu olan yaşlıya yönelik istismarın
türleri vardır. Bunlar: Fiziksel istismar, Duygusal/Psikolojik İstismar,
Cinsel İstismar, Ekonomik İstismar ve İhmal (Bakım Vericinin İhmali
ve Yaşlının Kendini İhmali) dir.
4.1 Fiziksel İstismar: Yaşlı bireye bakan veya yaşlının
güvendiği konumda olan kişi tarafından yaşlıya kasıtlı olarak ağrı, acı
verici her türlü bedensel uygulama fiziksel istismar olarak kabul
edilir” (Gülen ve diğ. 2013:394). Kişilere karşı yapılan dövme,
çarpma, tokat atma, tekmelemek, eşya fırlatmak, ısırmak gibi her tür
fiziksel eylem, bu sınıflama içerisindedir (Kalınkara,2014:143).
4.2 Duygusal/Psikolojik İstismar: Kişide üzüntü, duygusal acı
ve duygusal yaralamaya neden olan sözlü saldırı, korkutma, reddetme,
soyutlama, aşağılama içeren hareketler, olumsuz algı ve tutumlar,
imalı ve iğneleyici sözler, mimik ve jestlerdir (Wang 2006’dan
akt.:Kalaycı ve diğ. 2015:23).
4.3 Cinsel İstismar: Yaşlının isteği dışında herhangi bir türde
cinsel ilişkiye zorlanmasıdır. Örnek olarak; isteği olmadan dokunma,
tecavüz, zorla soyundurma, açık şekilde cinsellik içeren fotoğraf
çekme vb. (Kalınkara,2014:143) dir.
4.4 Ekonomik İstismar: Zihinsel yetersizliği gösterilmeyen
yaşlı kişilerin, sivil ve hukuki haklarının ihlal edilmesi, yasadışı ya da
izinsiz olarak mallarının, parasının, banka/emeklilik hesabının ya da
diğer değerli varlıklarının kullanılması ve değiştirilmesi, kendi
evinden çıkarılması ve hile yolu ile vekaletname alınması, ekonomik
ve hak istismarı örnekleridir (Akdemir ve diğ. 2008:71).
4.5 Yaşlı İhmali iki türlü karşımıza çıkmaktadır. Bunlar: Bakım
vericinin ihmali ve yaşlının kendini ihmalidir.
4.5.1Bakım Vericinin İhmali: “Kişiyi, yiyecek, giyisi, ısınma,
temel ilaçlarından veya ihtiyaçlarından mahrum etmek” (Fadıloğlu ve
Şenuzun,2012:72) tir.
4.5.2 Yaşlının Kendini İhlali: “Yaşlının kendi kendine gereken
dikkat ve özeni sağlamada yetersiz olmasıdır” (Fadıloğlu ve
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Şenuzun,2012:72). Diğer bir deyişle yaşlının kendini ihmali, kendinin
güvenlik tedbirlerini, tıbbi tedavisini, öz bakımını, barınma, giyinme,
yeterli besin ve su almayı sağlamada başarısız olması veya reddetme
davranışı ile kendi sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan
davranışlarıdır. Bunlar: yemek yememe, tuvalet alışkanlığını yerine
getirmeme, su içmeme, yıkanmama, mal varlığını etkin yönetememe,
alışveriş yapamama, yemek hazırlamama, işlerini yapmama, tıbbi
tedavisini yapmama veya gereğinden fazla ilaç kullanma, intihar
girişimleri, madde bağımlılığı, sosyal ilişkilerden kaçınma vb.
(Kalaycı ve diğ. 2015:24) dir.
Her toplumda her kültürde ve her ekonomik düzeyde görülen
ihmal ve istismarın pek çok türüyle karşı karşıya kalan yaşlı bireylerin
sayısı, hem dünyada hem de ülkemizde sayıca hiç de azımsanmayacak
derecededir. Örneğin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2015
verilerine göre dünyada her on yaşlıdan birisi istismara maruz
kalmaktadır (WHO’dan akt.: Artan,2016:49).
Ülkemizde yapılan araştırmalara bakıldığında da konunun
önemle üzerinde durulması gerektiği görülmektedir. Artan (1996)’ın
yaptığı çalışmada, yaşlıların %25.66’sının fiziksel istismara uğradığı,
istismarcıların tamamının yakın akrabalardan oluştuğu ifade
edilmiştir. Dündar (2003)’ın yaptığı çalışmada da, yaşlılara yönelik
ihmal ve istismar oranı %8, sözel istismarın %23.6, fiziksel istismarın
ise %14 olduğu görülmüştür. Kışsal (2007)’ın yaptığı çalışmada, yaşlı
bireylerin %9.4’ünün psikolojik istismara, %8.2’si ihmale, %4.2’si
fiziksel istismara, %2.1’i ekonomik istismara, %9’unun ise cinsel
istismara maruz kaldıkları belirtilmiştir (akt.:Fadıloğlu ve Şenuzun
Aykar, 2012:70).
Ergin (2012) de çalışmasında yaşlı bireylerin, %8.1’inin
psikolojik, %7.6’sının ihmal, %3.5’inin ekonomik, %2.9’unun
fiziksel, %0.4’ünün ise cinsel istismara maruz kaldığını ileri sürmüştür
(Lök,2015:153).
Yaşlıyı ihmal ve istismar edenlere bakıldığında ise genelde
yaşlının eşi, çocuğu, akrabası, arkadaşı, komşusu, ücretli veya gönüllü
çalışan bakım elemanı ve diğer profesyoneller olduğu görülmektedir
(Kalaycı ve diğ. 2015:24). Artan’ın 2015 yılında yapmış olduğu
çalışma, bu durumu doğrulamaktadır. Çalışmada, yaşlıyı istismar eden
kişilerin; çocukları (%44), damatları (%12), yeğenleri (%11), kardeş,
torun ve arkadaşları (%9) ve eşleri (%7) olduğu ifade edilmiştir
(Artan,2016:52).
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Gelişmiş ülkelerde de, yaşlıların çoğunlukla aile üyelerinden
dolayı risk altında olduğu, nitekim Amerika’da 1996 yılında yapılan
ulusal yaşlı istismarı çalışmasında, yaşlılara şiddet uygulayanların
2/3’sinin yetişkin çocukları ve eşleri olduğu belirtilmiştir (Erkal,
2009).
5. Yaşlı İhmal ve İstismarında Risk Faktörleri
Günümüzde yaşlı nüfusun artması, onları ihmal ve istismar
riskleriyle de karşı karşıya bırakmaktadır. Yaşlı ihmal ve istismarın
ortaya çıkmasında söz konusu olan bu riskler; yaşlıya ait risk
faktörleri, bakım verene (istismarcıya) ait risk faktörleri, çevresel
faktörler, kültürel faktörler ve kurumsal faktörler olmak üzere beşe
ayrılmaktadır.
5.1 Yaşlıya Ait Risk Faktörleri: Yaşlı bireyin, bağımlılık ve
yetersizlik hali (sağlık sorunları, ekonomik nedenler vb.), kalabalık
aile ortamı içinde yaşaması, statü ve güç kaybına uğraması, dul veya
boşanmış olması, yalnız yaşaması ve izole olması, cazip maddi
kaynağının olması, mental yetersizliğin, özürlülüğün olması, ileri
yaşlara olması (70-75 ve üzeri) (Sayan ve Durat:2004:99) dır.
5.2 Bakım Verene (İstismarcıya) Ait Risk Faktörleri: Yaşlı
bireye bakım veren bireyin, üstlendiği bakım rolünü benimsememesi
ve zorunlu yapması, bakım verdiği kişiyle zıt olması ve kırgın roller
üstlenmesi, kişilik problemleri (benlik saygısını yitirme, düşünce ve
davranışlarını kontrol edememe), parasal ve tıbbi problem, evlilik
çatışması, işsizlik gibi dış stresörler, madde bağımlısı olması, şiddet
ve istismarı çözüm olarak algılaması (Yeşil ve diğ.,2016:130) dır.
5.3 Çevresel Faktörler: Yaşlı bireyin yaşadığı evin yeri ve
kullanımı, ev ortamının sağlık koşullarının uygun olmamasıdır
(Keskinoğlu ve diğ.,2007).
5.4 Kültürel Faktörler: Yaşlı bireyin yaşlılığı algılayışı,
toplumun yaşlılıkla ilgili inançları, değerleri ve yaşlıya gösterdiği
saygı gibi nedenler (Akdemir ve diğ.,2008:72) dir.
5.5 Kurumsal Faktörler: Kurumlarda yaşayan yaşlı bireylerin
güçsüz ve incinebilir olması, kurumda çalışan personelin düşük
ücretli, yetersiz ve aşırı çalışıyor olması, kurum yöneticilerinin ve
çalışanlarının istismar ve ihmal belirtilerine karşı duyarsızlıkları vb.
gibi nedenler (Akdemir ve diğ.,2008:72) dir.
Önlenebilir bir durum olan yaşlı istismar ve ihmalinde en
önemli konu, problemin farkında olunmaması ya da saptanmasındaki
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engellerdir. Bu engeller genellikle, toplumda ailenin kutsal sayılması,
dokunulmaz olduğu ve başkaları tarafından aile yaşantısına müdahale
edilmesinin
kabul
edilemez
olduğu
(Akdemir
ve
diğ.,2008:72;Koştu,2005;Yeşil ve diğ.,2016:130) düşünceleridir. Bu
düşüncelere, ihmal ve istismara uğrayan yaşlı bireylerin, bu durumu
söylerlerse tekrardan şiddete uğrayacakları/maruz kalacakları
düşüncesi de eklenmektedir (Uysal,2002:50). Ayrıca yaşlı bireylerin
yaşadığı ihmal ve istismarı bildirmesi durumunda aileden ayrılıp,
sosyal bir kuruma gideceklerinden ve polisin bu durumu yeterince
önemli bulmayacağından korkmaları (Kalınkara,2014:151) da şiddetin
saptanamamasında önemli etkenlerdir.
Diğer yandan yaşlı bireyin nereden, nasıl yardım alabileceği ile
ilgili kaynakların farkında olmaması, ekonomik ya da sosyal olarak
bağımsız olmaması (Yeşil ve diğ.,2016:131), bakımını sağlayan sağlık
personelinin, problemi bildirme ve kaydetmedeki yetersizlikleri
(Akdemir ve diğ.,2008:73), konuyu yetkili mercilere bildirmede
sorumluluk almamaları/korku ve tedirginlik yaşamaları da, bu ihmal
ve istismarın saptanmasındaki diğer engellerdir.
6. İstismar ve İhmal Edilen Yaşlının Durumunu Gösteren
Bulgular
Her ne kadar saptanmasında pek çok engeller olsa da, ihmal ve
istismara maruz kalan yaşlı bireylerin genel durumunu gösteren
bulgular, ihmal ve istismarı ortaya çıkarabilmektedir. Sözü edilen bu
bulgular (Fadıloğlu ve Şenuzun,2012:73;Yeşil ve diğ.,2016:132) ise
şöyledir:
6.1 Yaşlının Genel Görünümü: Endişe, korku ve çekingenlik,
zayıf göz teması, konuşurken bakım veren kişiye bakma, kötü hijyen,
uygunsuz ve yetersiz giyim, zayıflık ve kötü beslenme, fiziksel kusur
ve sakatlık, gerekli olmasına karşın gözlük, takma diş, işitme cihazı,
gibi cihazların olmaması,
6.2 Derinin Durumu: Deride sıyrılmalar, çizikler, ekimozlar ve
berelenmeler biçiminde deri bütünlüğünde bozulmalar olması, yara
izlerinin bulunması, ip, zincir, sopa, kamçı vb. izlerin bulunması,
sigara, asit gibi maddelere bağlı yanık izlerinin olması, açıklanamayan
kırık, travma öyküsünün olması, saçlarda bölgesel kayıp ve saçlı
deride kanama, şişlik,
6.3 Karın/Rektal Bölge: Bu bölgelerde gerginlik ve şişlik, iç
kanama, diyare ya da konstipasyon,
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6.4 Kas İskelet Sisteminde: Kırık ve burkulmalar, yanlış
kaynayan kırık izleri, hareket kısıtlılığı, kaslarda gerginlik ve
kasılmalar,
6.5 Genito/Üriner Sistem: Vajinal
enfeksiyonlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar,

yaralar,

çürükler,

6.6 Nörolojik Durum: Konuşmada bozulma, bilinç bozukluğu,
6.7 Psiko/Sosyal Durum: Çaresizlik, konuşmada duraksama ve
kararsızlık, gerçek dışı öyküler anlatma, uyum güçlüğü, öfke, gereksiz
korku, kuşku, depresyon, sıkıntı, inkar, arkadaş veya akraba
ziyaretlerinin aralıklarının çok uzun olması, eve bakım veren dışında
ziyaretçi almama/alamamadır.
Sonuç ve Öneriler
Toplumsal bir sorun olarak önemini koruyan şiddet genel
anlamda, sahip olunan güç ve kudretin, yaralanma ve kayıpla sonlanan
veya sonlanma olasılığı yüksek biçimde bir başka insana, kendine, bir
gruba ya da topluma karşı fiziksel ya da duygusal güç kullanımıdır
(WHO 2002).
İnsanlığın var oluşuyla beraber her toplumda her kültürde
(biçim ve boyutu farklı olsa da) var olan şiddet, aynı zaman da
engellenebilir de bir olgudur. Buradan hareketle, yaşlı ihmal ve
istismarının önlenmesinde yaşlılara, ihmal ve istismarın ne olduğu ve
temel hakları konusunda bilgi verilmeli, farkındalık oluşturulmalıdır.
Diğer yandan, risk faktörü taşıyan aile bireylerinin de bu konuda
bilgilendirilmesi hatta desteklenmesi gerekmektedir.
Gelişmiş batı toplumlarında olduğu gibi yaşlı bireylerin,
yaşlılıkla birlikte kendi dünyalarına çekilmeyip, sosyal ortamlara
katılarak ilişkilerini sürdürmeleri, hobiler geliştirerek hayata
katılmaları, hayattan doyum almaları teşvik edilmelidir.
Toplumdaki, yaşlılarla ilgili olumsuz tutum ve yargıları
değiştirmek ve bu konuda toplumsal bilincin artırılması için medya
aktif bir şekilde kullanılmalı, konu, kamu spotlarıyla desteklenmelidir.
Şiddetin, bir toplum sağlığı sorunu olduğunu, buna hem
uğrayan hem de buna şahitlik edenlerin bildirme konusunda
korkmamaları, utanmamaları gerektiği anlatılmalıdır. Hatta bu bilincin
aşılanması için okullarda yaşlıyla, yaşlı haklarıyla ilgili derslerin
verilmesi gerekmektedir.
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Yaşlıların iyilik halinin sürdürülmesi için yaşlılarla ilgili hem
kamu hem de özel kurumların oluşturulması/kurulması ya da
fazlalaştırılması için destek verilmelidir.
Kurumlarda (sağlık ve sosyal hizmet kurum ve kuruluşları vb.
gibi) yaşlı ile ilgilenen personele, ihmal ve istismarın ne olduğu,
türlerini, sebep ve sonuçlarının neler olduğu konusunda eğitim
verilmesi gerekmekte, ihmal ve istismara maruz kalan yaşlı bireylerin,
kurumlarda yeni bir istismar sorunuyla karşılaşılmaması için hem
kurumun hem de personelin denetlenmesi ve yaptırımların caydırıcı
olması gerekmektedir.
Aile içerisinde ihmal ve istismara maruz kalan yaşlı bireylerin,
yeniden o aileye dönmek yerine, kurum bakımı konusunda
bilgilendirilerek, kurumda kalmaları teşvik edilmelidir.
Yaşlı ihmal ve istismarı konusunda yasal içerikli önlemler, çok
önemli bir yerde durmaktadır. Yaşlıyı ve onu koruyacak politikaların
oluşturulması ve bunların yürürlüğe girerek, aktif olarak işletilmesi
gerekmekte ya da yaşlı bakımıyla ilgili yürürlükte olan mevzuatın,
zamana ve toplumun koşullarına uygun olarak güncelleştirilmesi
gerekmektedir.
Kısacası, toplumlardaki yaşlı ihmal ve istismarın çözülmesi
için, yaşlı haklarının geliştirilmesi/genişletilmesi ve yaşlıya yönelik
hizmetlerin daha işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir.
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ALADDİN KEYKUBAT DÖNEMİNDE BÜROKRATRİK
GÜCÜN SALTANATA TAHAKKÜMÜ
DOMINATION OF BUREAUCRACY TO SULTANATE IN THE
ALADDIN KEYKUBAT PERIOD
İbrahim BALIK
Özet
Tarih boyunca, siyasi otorite ile devlet içinde etkili olmaya çalışan bir takım
unsurlar, mücadele içinde olabilmişlerdir. Siyasi erki dizayn etmeye çalışan bu
oluşumlar, bazen askeri, bazen dini, bazen bürokratik kanada mensup
olabilirler1.Biz bu bildirimizde, Selçuklu bürokrasisinin Aladdin Keykubat
dönemindeki gücünü ve O’nun iktidarına tahakküm etme mücadelesini ortaya
koymaya çalışacağız. I.İzzeddin Keykavus’un ölümünden sonra tahta geçmesi
istenilen üç isim ortaya atıldı. Bunlardan birincisi Erzurum Meliki Mugiseddin
Tuğrul Şah’ın oğlu Kılıç Arslan, ikincisi müteveffa sultanın küçük kardeşi
Keyferidun ve üçüncüsü Aladdin Keykubat idi. Nihayet devlet bürokratları
arasındaki uzun müzakereler sonunda Aladdin Keykubat sultan yapıldı. Ancak
kısa süre sonra kendisini iktidara getiren beylerle Aladdin Keykubat’ın arası
açıldı. Zira sultanı iktidar yapan bu kişiler devletin de kendi arzuları
doğrultusunda yönetilmesini istemeye başladılar. Bu yüzden sultan ile
bürokratlar arasında bir muktedir olma yarışı başladı. Nihayet Aladdin
Keykubat daha erken davranarak, bu muhalif gruba karşı bir pasifize etme
sürecine girdi. Bürokratik hegemonyanın iktidarı dizayn etme arzusu Aladdin
Keykubat döneminde başarısızlıkla sonuçlanmış ve sultan bu oluşumun iktidara
tahakkümüne müsaade etmemiştir. Ancak bu yapı Selçuklu Devletinde
ilerleyen dönemlerde tekrar ortaya çıkmış ve devleti oldukça zor durumlara
düşürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Siyasi Otorite, Bürokratik Güç, Aladdin Keykubat,
Seyfeddin Ayaba

Abstract
Some forces are trying to be effective in the state with the political authority
throughout the history, they have been in struggle from time to time. These
forces, which try to design political power, may be sometimes member of the
section of military, sometimes religious, sometimes bureaucratic. In this
declaration, we will try to reveal the power of the Seljuk bureaucracy in the
Aladdin Keykubat era and their struggle to dominate Aladdin’s administration.
After the death of Izzeddin Keykavus I, three names were put forward on the
throne. The first one was Kılıç Arslan, the son of Erzurum Meliki Mugiseddin
Tugrul Shah, the second was Keyferidun, the younger brother of the deceased
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sultan, and the third was Aladdin Keykubat. At the end of long negotiations
between state bureaucrats, Aladdin Keykubat was made sultan. Shortly
afterwards, however, the dispute came out between Aladdin Keykubat and lords
who brought him to power. Because the people who made him the ruler of
government started to want the state to be ruled in the direction of their own
wishes. Therefore, a power contest between the Sultan and the bureaucrats
began. Finally, Aladdin Keykubat, acted earlier and entered a deactivation
process against to this opponent group. Bureaucratic hegemony’s desire to
design of administration has failed in the period of Aladdin Keykubat and the
Sultan has not allowed this forces to dominate to his administration. However,
this forces re-emerged in the Seljuk Empire in the later periods and the state has
fallen into very difficult situations.
Key Words: Political Authority, Bureaucratic Power, Aladdin Keykubat,
Seyfeddin Ayaba.

Giriş
Devlet kavramı ile ilgili pek çok tanımlama yapılmış, tarihi
süreci ile ilgili olarak ta değişik görüşler ortaya atılmıştır. Tarihin en
eski dönemlerinde de Yunan filozoflar Platon ve Aristo’dan İslam
mütefekkirleri, İbn-i Haldun’a2 ve Nizamülmülk’e kadar pek çok bilim
insanı devlet kavramı üzerinde çalışmalar yapmıştır3. Tabii ki, bu
çalışmalarda ortaya çıkan devlet tanımlaması o dönemde insanlığın
ulaştığı toplumsal gelişmişlik düzeyinden, yaşanan ideolojik sürece
kadar pek çok unsur tarafından etkilenmiştir.
Günümüzde de siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk, ekonomi başta
olmak üzere pek çok ilmi disiplin kendine göre bir devlet tanımlaması
yapmaktadır. Bütün bu tanımlamalarda ortak paydalardan birisi
devletin bir güç, bir otorite bir başka ifade ile en yüksek erki temsil
etmesidir. Devlet vatandaşı üzerindeki yaptırım gücünü bu sayede
elinde bulundurur. Tarihi süreçte pek tabii ki devlet ve onun temsil
ettiği siyasi otorite ile pek çok tanımlama yapılmış, bu otorite anlam
daralması veya genişlemesi yaşamıştır. Ancak kesin olan şey şudur.
Devlet veya onu temsil eden unsur her zaman bir güç veya erkin
temsilcisi olmuştur.
Türk tarihinde de en eski dönemlerden beri devlet çok önemli
bir kavram olarak algılanmıştır. Türklerde devlet ve onu yöneten güç
en kutsal ve en güçlü otoriteyi temsil eder. Türk devletlerinde en büyük
İslam Tarihinde devlet kavramı ile ilgili en önemli ve en ciddi tartışmaları ilk olarak
yapan kişi meşhur bilim adamı İbn-i Haldun’dur. Bu konuda bkz. İbn-i Haldun,
Mukaddime, (çev. Zakir Kadiri Ugan), İstanbul 1968.
3 İslam mütefekkirlerinin devlet ile ilgili yaklaşımları için bkz. Ali Fuad, Başgil,
“Devlet Nedir”, İ.Ü.H.F.M, XII/4, İstanbul 1946,
2
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otoriteyi temsil eden karizmatik devlet başkanı, emretme yetkisini kut
telakkisine dayandırmıştır. Hem kuttan aldığı emretme ve en yüksek
otoriteyi temsil gücü; hem de kendisine yüklenen kutsiyet Türk
devletlerinde devlet başkanını çok daha farklı bir noktaya
yerleştirmiştir4.
Devlet hakimiyetini elinde bulunduran otorite çok farklı
sebeplere bağlanarak kendisine tevdi edilen bu gücü bir başka unsurla
paylaşmaz. Bir başka ifade ile devlet gücü ortaklık kabul etmez. Tarih
boyunca bu mutlak güç ve otoriteye ortak çıkmak isteyen, onu
yönlendirmek isteyen veya kendi güdümüne almak isteyen pek çok
unsur var olmuştur. Siyasi erk bu unsurlarla mücadele edip, onları alt
edebildiğinde daha güçlü olarak yoluna devam etmiş; onlara boyun
eğdiği dönemlerde ise ya büyük siyasi kaoslar yaşamış veya yıkılmıştır.
Türk ve İslam Tarihinde Siyasi Otoriteyi Kontrolüne Almak
İsteyen Kişi ve Oluşumlar
Türk tarihi boyunca, değişik zamanlarda devlet veya devlet
başkanının elinde bulunan siyasi gücü azaltmak, yok etmek veya
paylaşmak isteyen bazı kişi veya oluşumlar ortaya çıkmıştır. O dönemin
yöneticileri bunlarla gereken mücadeleyi vermişler; başarılı olan
yöneticiler bundan sonraki dönemlerde daha başarılı ve güçlü bir
yönetim tarzı ortaya koyabilmişlerdir.
En yüksek siyasi otoriteyi temsil eden devlet başkanı ile onun
hakimiyetini sınırlandırmak veya paylaşmak isteyen unsurlar
arasındaki mücadeleye pek çok örnek verilebilir. Ancak biz sadece çok
ön plana çıkmış birkaç örnekle yetineceğiz.
Bu konuda en çarpıcı örneklerden biri Abbasilerin 5. Halifesi,
Harun Reşid döneminde yaşanan Bermekoğlu Yahya ile giriştiği
hakimiyet yarışıdır. Bermekoğullarının devlet içinde güç ve
otoritelerini artırma süreci aslında Abbasilerin ilk dönemlerine kadar
uzanmaktadır. Aslen İran asıllı olan bu aile Abbasilerin genel devlet
mantığına bağlı olarak5 vezirlik makamına getirilmiştir. Daha halife
Mansur döneminde bu aile devlet bürokrasisinde güçlenmeye başlamış
ve on yedi yıl boyunca vezirlik makamı dahil devletin pek çok kritik
Türklerdeki devlet yapısı ve geleneği ile ilgili olarak bkz. Aydın Taneri, Türk Devlet
Geleneği, Ankara 1981.
5 Bilindiği gibi Abbasiler kanlı bir ihtilalle Emevileri yıkmış ve yönetimi kendileri
devralmışlardı. Dolayısıyla bir önceki sistemin dışladığı mevali unsurları yanlarına
çekme, Abbasilerin en başından beri belirledikleri bir siyasetti. Bu çerçevede Türkleri
daha çok askeri kadrolarda istihdam ederlerken, bürokrasiyi de büyük ölçüde İranlılara
teslim ettiler.
4
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kadrosunu elerinde tutmuşlardır. Yahyâ ve oğullarının on yedi yıl
devleti hemen hemen tek başlarına idare etmeleri, başta halife olmak
üzere Arap ileri gelenlerini huzursuz etmiştir. Hatta bu güç ve otorite
sebebiyle vezir Yahya Bermek zaman zaman halifenin isteklerini yerine
getirmemiş buda aradaki ilişkileri her geçen gün sıkıntıya sokmaya
başlamıştır6.
Hemen her zaman olduğu gibi bu kadar önemli bir siyasi güç,
çok önemli bir ekonomik gücü de beraberinde getirmiştir. Nitekim,
Bermekoğulları da siyasî gücün yanında büyük bir malî güce de sahip
olmuşlardır. Merkezdeki saraylarının yanında özellikle Basra
bölgesinde geniş arazileri vardı. Başkentte de pek çok saray ve köşklere
sahip olmuşlardı. Devletin sahip olduğu sulama kanallarının çoğu
bunların arazilerini sulamak için kullanılıyordu. Bu durum halkın
huzursuzluğuna sebep olmuştur7.
Halife Hârûnürreşîd 186’da (802) veziri Yahyâ b. Hâlid’le
birlikte hacca gitti. Halifenin oğulları Emîn ve Me’mûn ile birlikte Fazl
ve Ca‘fer de bu kafileye katılmışlardı. Dönüşte Enbâr yakınlarında
birkaç gün istirahate karar verildi. Halife görünürde bir sebep yokken
âniden Bermekîler’in bertaraf edilmesine karar verdi. 1 Safer 187 (29
Ocak 803) Cumartesi gecesi halifenin emriyle Ca‘fer idam edildi.
Yahyâ gözaltına alındı ve diğer oğulları hapsedildi. Bermekîler’in
bütün serveti müsadere edildi.
Harun Reşid’i böyle bir eyleme iten olay, Bermekilerin
kontrolsüz bir güç haline gelmiş olmaları idi. Sahip oldukları büyük
servet herkesi kıskandıracak seviyeye gelmişti. Daha önemlisi ise
devlet ve halife üzerindeki nüfuzları oldukça artmıştı. Harun Reşid
zaman zaman vezirine söz geçiremez hale gelmişti. Bu durumda Harun
Reşid’in önünde iki seçenek vardır. Ya bu gücün karşısında boyun eğip,
onların güdümünde bir halifelik yapacak ya da bu gücün
tahakkümünden kurtulmak için onları bertaraf edecekti. Harun Reşid
ikincisini yaptı. Yani kendi ifadesi ile gök yüzünde ikinci bir güneşe
müsaade etmedi8.
Bu konuda ikinci bir örnek ise Büyük Selçuklu Hükümdarı
Melikşah ile vezir Nizamülmülk arasında yaşanan hakimiyet yarışıdır.
Bilindiği gibi Alpaslan tarafından vezirlik makamına getirilen
Nizamülmülk, devletin yapılanmasında oldukça önemli görevler
Hakkı Dursun Yıldız, “Bermekiler”, TDAV, İslam Ansiklopedisi, C.5, İstanbul 1992,
s.517.
7 Yıldız, a. g. m., s.519
8 Yıldız, a. g. m., s. 522.
6
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üstlenmişti9. Özellikle devletin teşkilatlanmasında kendi yakınlarından
ve adamlarından oldukça fazla yararlanmıştı. Bu sayede devlet içinde
önemli bir güç elde etmişti. Ancak, Alpaslan zamanında bu kontrolsüz
büyüyen güç bir problem teşkil etmemiştir. Çünkü hem Alpaslan’ın
kişisel karizması hem de Alpaslan’ın, Nizamülmülk üzerindeki güç ve
otoritesi bu yapılanmayı kontrol altında tutmayı başardı.
Ancak Alpaslan’ın ölümünden sonra Melikşah’ın hükümdar
olması ile Nizamülmülk devlet içerisinde daha pervasız hareket etmeye
başladı. Özellikle, yeni sultanın küçüklüğünden beri yetişmesinde
Nizamülmülk’ün önemli bir rol oynaması, sultan ile veziri arasında
ciddi bir yetki kargaşasına sebep oldu. Nitekim bu ikili zaman zaman
karşı karşıya geldiler ve birbirlerine karşı bir güç gösterisine giriştiler.
Ancak her ikisinin de devletle ilgili iyi niyeti ve bağlılığı sebebiyle bu
oluşum bir paralel yapılanma sürecine dönüşmedi. Lakin bu durumun
Sultan Melikşah’ı zaman zaman zor durumda bıraktığı da kesindir.
Örneğin bir keresinde bu ikili arasında bir kez daha yetki kargaşası
yaşanmış ve Melikşah bir sultan olarak vezir Nizamülmülk’e güç ve
otoritesini hissettirmek istemiştir. O’nu huzuruna çağırtmış ve “
Elindeki diviti ve başındaki sarığı alır seni kapının önüne korum”
diyerek tehdit etmiştir. Nizamülmülk’te bu tehdide aynı şekilde karşılık
vermiş ve “ Ey sultan!.. Bu divit ve sarık giderse, o taht ve taçta
beraberinde gelir” demiştir10.
Görüldüğü üzere devletin yüksek güç ve otoritesini temsil eden
Sultan, vezirinden altığı tehdide karşı ciddi bir yaptırım uygulayamamış
ve bu güç altında ezilmiştir. Gerçi her iki tarafında devlete olan bağlılığı
ve iyi niyeti sebebiyle Nizamülmülk’ün devlet içindeki bu güç ve
otoritesi bir paralel yapılanma biçimine dönüşmemiştir. Ancak
Melikşah bu güç ve otoritenin karşısında çoğu kere geri adım atmak
durumunda kalmamıştır.
Tarih boyunca benzer birçok hadise farklı devletlerin bünyesinde
yaşanabilmiştir. Belli dönemlerde yükselmesine müsaade edilen hatta
bizzat siyasi irade tarafından yükseltilen bu unsurlar kontrolden çıkarsa
önemli bir tehdit unsuru olabilmiştir. Devlet bünyesinde paralel bir yapı
oluşturabilmişler ve siyasi otoriteyi ve devlet egemenliğini çok ciddi
zafiyetlere uğratabilmişlerdir. Osmanlı Devletindeki Fatih – Çandarlı
mücadelesi, Milli mücadele yıllarındaki Mustafa Kemal – Çerkes
Ethem mücadelesi ve nihayet 15 Temmuz kalkışması, devletin meşru

9

Ahmed b. Mahmud, Selçukname, (Yay. Erdoğan Merçil), İstanbul 1977, s. 9 vd.
İbrahim Balık, Ortaçağ Tarihi ve Medeniyeti, Afyonkarahisar 2013, s.161.
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otoritesi ile paralel bir yapılanma
mücadelesine güzel birer örnektir.

eğilimindeki

oluşumların

Bu mücadelenin tarihteki en ilginç örneklerinden birisi de
Türkiye Selçuklularının başarılı hükümdarı, Aladdin Keykubat
döneminde yaşanan ve tarihlerimize Umera Katliamı diye geçen
hadisedir. Çalışmamızın bu bölümünde, Umera Katliamı sırasında
bertaraf edilen komutan ve bürokratlar gücünün nasıl teşekkül ettiğini,
Aladdin Keykubat’ın bunların bazı faaliyetlerini nasıl doğru
değerlendirip; onlara karşı nasıl bir mücadele verdiğini ortaya koymaya
çalışacağız.
Aladdin Keykubat’a Kadar Bazı Komutan ve Devlet
Adamlarının Devlet İçindeki Yükseliş Süreçleri
Türkiye Selçuklularında en ilginç dönemlerden birisi, II.Kılıç
Arslan’ın son dönemlerinde başlayan ve O’nun ölümünden sonra
devam eden kardeşler arası mücadeledir. Bilindiği gibi II. Kılıç Arslan
ölmeden kısa süre önce ülkeyi oğulları arasında taksim etmişti11. Bir
Türk devlet geleneği olarak düşünüp yaptığı bu olay, sonradan devlet
için önemli bir sıkıntı oluşturmuş ve kardeşler arasında daha II. Kılıç
Arslan’ın sağlığında mücadeleler başlamıştı12.
O’nun ölümünden sonra Rükneddin Süleyman Şah, Anadolu’da
kardeşlerine karşı üstünlük kurmayı başarmış ve tek başına kalmıştı.
Ancak başkent Konya’da en küçük kardeşi Gıyaseddin Keyhusrev
bulunuyordu ve devlet erkanı, II. Kılıç Arslan’a verdikleri söz gereği
Gıyaseddin’e sahip çıkmıştır. Nihayet Konya’yı kuşatan Rükneddin
Süleyman Şah, Gıyaseddin’den Konya’yı almayı başarmıştır13.
Gıyaseddin de Konya’dan ayrıldıktan sonra bir miktar Anadolu’da
dolaşmış ve Bizans’a sığınmıştır14. Özellikle Bizans sarayındaki
dayıları sayesinde İstanbul’daki hayatı kısmen sıkıntısız geçmiştir15.
Abisi Rükneddin Süleyman Şah’ın ölümünden sonra, Bizans’ta
sürgün hayatı süren Gıyaseddin Keyhüsrev, tekrar tahtın alternatifi
haline gelmiştir. Çünkü Rükneddin Süleyman Şah vefat ettiğinde,
yerine bıraktığı oğlu III. Kılıç Arslan çok küçük yaşta idi. Dolayısıyla,
devlet erkanının bir kısmı bu küçük çocuk yerine Gıyaseddin

Bu taksimatla ilgili olarak bkz, Mahmut Aksarayi, Müsameratü’l-Ahbar, (çev. M.
Nuri Gençosman), Ankara 1943, s.30; İbn-i Bibi, a. g. e.s.22-30.
12 Ali Sevim – Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi, Ankara 1989, s.137.
13. Aksarayi, a. g. e., s.127.
14 Anonim Selçukname, (çev. Faruk Nafiz Uzluk), Ankara 1952, s.27
15 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, İstanbul 1984, s.270
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Keyhüsrev’i tekrar Konya tahtına oturtmak istedi16. Nihayet, Hacip
Zekeriya İstanbul’a gönderildi ve O’nun aracılığı ile I. Gıyaseddin
Keyhüsrev Konya’ya davet edildi17. Biraz meşakkatli de olsa,
Gıyaseddin Keyhüsrev 1205 tarihinde ikinci kez Selçuklu tahtına
oturmayı başardı18. Bütün iktidar değişikliklerinde olduğu gibi,
Gıyaseddin Keyhüsrev de kendisini iktidara taşıyan devlet adamlarına
değişik mevkiler vererek onları ödüllendirme yoluna gitti19. İşte bu
olay, bazı devlet adamlarının devlet içinde kontrolsüz bir yükseliş
sürecini de başlatmış oldu. Çaşnigir Seyfeddin Ayaba, Pervane
Şerafeddin Muhammed, Emir Mübarizeddin Çavlı, Emir-i Meclis
Mübarizeddin Behremşah, Emir-i Ahur Zeyneddin Başara gibi
komutanların devlet içinde tek güç olma döneminin yolu açılmış oldu.
Buna rağmen, I. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemindeki başarılı yönetim,
sultanın güç ve otoritesi, devlet içinde yükselmeye başlayan bu gücün
o dönemde bir tehdit unsuru oluşturmasını engelledi.
Gıyaseddin Keyhüsrev’in Alaşehir savaşında şehit olması 20 ile
oğulları İzzeddin Keykavus ve Aladdin Keykubad arasında taht kavgası
başladı21. Bu mücadelede yukarıda ismini saydığımız devlet
adamlarının hemen tamamı İzzeddin Keykavus’un yanında yer aldılar.
Nihayet bu devlet adamlarının üstün gayreti ile İzzeddin bu
mücadeleden galip çıktı ve Selçuklu tahtına oturdu22. Bu kadronun
İzzeddin Keykavus döneminde de yükseliş süreci devam etti.
Aladdin Keykubad’ın Hükümdar Olma Sürecinde Devlet
Erkanının Tutumu
I.İzzeddin Keykavus, genç yaşta vefat ettiği için yerine tahta
oturacak her hangi bir varis bırakmamıştı23. Özellikle, İzzeddin –
Aladdin mücadelesi sırasında İzzeddin Keykavus’un yanında yer alan
ve O’nun iktidarı boyunca güç ve kudretlerini artıran devlet adamları,
Aladdin Keykubat’ın sultan olmasını istemiyorlardı. Ancak, O’nun
dışında önemli bir alternatif de yok gibiydi. Buna rağmen bu güçlü
bürokratlar cuntası Aladdin Keykubat’ın amcası Erzurum Meliği
Selim Kaya, I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Süleyman Şah Dönemi Selçuklu Tarihi
(1192 1211), Ankara 2006, s.7.
17 Aksarayi, a. g. e., s.129, Ali Sevim, “I. Gıyaseddin Keyhüsrev”, DİA, C. XXV,
Ankara 2002, s. 348.
18 Anonim Selçukname, s. 27.
19 Ömer Faruk Kılıç, “Türkiye Selçuklularında Sultanların Askeri Otorite İle İlişkileri”,
AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar 2013, s.12.
20 Sultanın Alaşehir Savaşındaki şehadeti ile ilgili olarak bkz. Kaya, a. g. e., s.150
21 Turan, a. g. e., s.294.
22 Aksarayi, a. g. e., 129.
23 Anonim Selçukname, s.29.
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Mugiseddin Tuğrul Şah’ı24, hatta İzzeddin Keykavus’un diğer kardeşi
Keyferidun b. Keyhüsrev’i iktidar yapmak istedilerse de başarılı
olamadılar25. Zira Aladdin Keykubat’ın bu ikisine göre devlet içinde
güç ve otoritesi çok daha fazla idi. Hatta bu muhalif grup, Aladdin
Keykubatla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmaktan geri durmadılar: “Biz
Aladdin’in hizmetinde bulunduk. Kindar, kıskanç ve haşin birisidir. İş
başına gelince, halkın başına öyle gaileler açar ki; tedavisi ve telafisi
mümkün olmaz.26”
Bütün bu muhalefete rağmen Aladdin Keykubad hükümdar
yapıldı ve bu muhalif grup ta kerhen bunu kabullenmek zorunda kaldı27.
Özellikle Aladdin Keykubad’a sultanlık haberini ulaştıran Seyfeddin
Ayaba, yeni sultanın iktidarını bazı kişisel menfaatleri için
desteklediğini daha açık bir şekilde ortaya koymaya başladı. Nitekim
yeni sultana, abisinin öldüğü ve devlet iradesinin Aladdin’i sultan ilan
etmek istediği haberini bizzat kendisi götürmek istemişti. Bu ısrarının
da sebebinin Aladdin’in gazabından korunmak olduğunu açıkça ifade
etmişti. Çünkü daha önceki süreçte Aladdin’e muhalif olan önemli
kişilerden birisi idi. Bu teklifi makul görüldü ve sultanlık müjdesini
Seyfeddin Ayaba götürdü. Ancak sultanlığını müjdelediği görüşme
sırasında Aladdin Keykubad, kendi hayatına dokunmayacağına dair söz
vermesine rağmen, yeni sultandan bunu yazıya döküp imzalayarak
kendisine vermesini isteme cüretkarlığını gösterdi28. Aladdin
Keykubat, Ayaba’nın bu tavrından çok rahatsız olup incindi ise de
şimdilik bunu belli etmedi ve bu belgeyi hazırlatıp imzaladı29.
Görüldüğü üzere devlet içinde paralel bir oluşum sürecinde olan otorite
ile sultan arasındaki ilişkiler en başından beri sıkıntılı başlamış oldu.
Askeri ve Bürokratik Hegemonyanın Devlet İçindeki
Etkinliği
Aladdin Keykubad’ın saltanat makamına oturmasından sonra da;
yaklaşık I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci saltanat döneminden beri
devlet içerisinde güç ve otoritenin sahibi konumunda olan beyler, bu
Mugiseddin Tuğrul Şah, İzzedin Keykavus ile Aladdin Keykubad arasındaki
mücadelede Aladdinle birlikte hareket etmişti Buna rağmen, o dönemde Aladdin’e karşı
mücadele eden bu kadro, Sultan Aladdin’in alternatifi olarak Mugısiddin Tuğrul Şah’ı
ön plana çıkarmaktan geri durmamıştır.
25 Turan, a. g. e., s.326.
26 Kılıç, a. g. t., s.20.
27 Sevim – Yücel, a. g. e., s.154.
28 Turan, a. g. e., s.327.
29 Salim Koca, “Selçuklu İktidarının Belirlenmesinde Rol Oynayan Güçler ve Aladdin
Keykubad’ın Türkiye Selçuklu Tahtına Çıkışı”, I. Aladdin Keykubat ve Dönemi
Sempozyumu Bildirileri, Konya 2008, s.23
24
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etkinliklerini devam ettirmeyi başardılar. Sayıları 24 civarında olan30
bu paralel oluşumda özellikle Beylerbeyi Çaşnigir Seyfeddin Ayaba31,
Emir-i Meclis Mübarizeddin Behremşah, Emir-i Ahur Zeyneddin
Başara daha ön plana çıkan isimlerdi32.
Devlet içinde güç ve otoritesini iyice artıran bu kadro, yavaş
yavaş Sultana karşı ağırlıklarını hissettirmeye başlamıştır. Bunlar
sofrada, mecliste veya diğer toplantılarda; hatta saraya geliş ve
gidişlerinde güçlerini sergilemekten çekinmediler. Mesela, Seyfeddin
Ayaba’nın ihtişamı ve devlet içindeki nüfuzu Sultan’ı gölgede
bırakmaya başlamıştı. Seyfeddin Ayaba, Sultan’ın yanından
ayrıldığında sarayın etrafında kimse görünmezdi. O’nun işareti
olmadan kimse Sultan’ın huzurunda ağzını açamazdı. Emirler kendisini
lider olarak görüyor, önemli işleri Sultan’a değil O’na danışıyorlardı.
Yine bu ekibin önemli isimlerinden olan Zeyneddin Başara’nın
konağında konak personelinin yemek ihtiyacı için günde seksen baş
koyun kesilirken, Sultan’ın sarayında otuz baş koyun kesiliyordu.
Sultan Aladdin Keykubad, Konya sokaklarında elli – altmış koruma ile
dolaşırken, Başara saraya yüz elli – iki yüz koruma ile girip çıkıyordu33.
Aladdin Keykubad bu oluşumun ve hızla büyüyen kontrolsüz gücün
farkında idi. Ancak bu yapı etrafını o kadar çok kuşatmıştı ki, neredeyse
sultanın her adımı bu ekip tarafından takip ediliyordu. Hatta zaman
zaman Aladdin Keykubad’ın dost meclislerinde bu ekiple ilgili yaptığı
bazı serzenişler anında emirlere iletiliyordu34. Buna rağmen Aladdin
Keykubad yaklaşık üç yıl bu unsurların faaliyetlerine göz yumdu.
Büyük hükümdarlar, yönetimde güçlü hale gelebilmek için, önce
bütün güç odaklarının desteğini kazanmaya ve kullanmaya çalışırlar.
Başka bir deyişle onlar, bütün güç odaklarını bazen gayelerine uygun
vaatlerle, bazen de maddî tavizlerle davalarına kazanırlar. İktidarlarını
kurup güçlendirdikten sonra da, bu güç odaklarını birer birer bertaraf
ederler. Zira gerçek bir otorite, hiçbir zaman ortaklık ve rakip tanımaz.
İşte, Alâeddîn Keykubâd da otoritesi önünde engel tanımaz her büyük
lider gibi, iktidarını kurup yerleştirinceye kadar, yani 3 yıl bu komutan
ve bürokratların baskı ve tehditlerine katlanmıştır. Daha sonra şartlar
Anonim Selçukname, s.30
Saltanat müjdesini Sultana götüren kişi olduğu için Seyfeddin Ayaba, kendisini daha
imtiyazlı ve özel hissediyordu. Emine Uyumaz, Sultan I. Aladdin Keykubad Devri
Türkiye SelçuklularıDevleti Siyasi Tarihi (1220 – 1237), Ankara 2003, s.20.
32 Muherrem Kesik, At Üstünde Selçuklular Türkiye Selçuklularında Ordu ve Savaş,
İstanbul 2011, s.59. Kılıç, a. g. t., 22.
33 Turan, a. g. e., s.339.
34 İbn-i Bibi, a. g. e., C. I, s.283.
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31

576 | Aladdin Keykubat Dönemi
uygun hale geldiğinde bu komutanların hepsini tasfiye ederek,
iktidarını daha da güçlendirmiştir.
Aladdin Keykubad’ın Otoriteyi Geri Alması ve Paralel
Yapılanmayı Tasfiyesi
Sultan Aladdin Keykubad da devlet içindeki bu yapılanmanın
farkında idi. O da, devlet yönetiminde kendisine sonuna kadar sadık bir
kadrolaşma çalışması içinde idi. Ancak bir taraftan da bu muhalif grubu
yakından takip ediyor ve onların kendisi aleyhinde ne kadar ileri
gidebileceklerini test etmeye çalışıyordu. Bu bağlamda ilginç bir
çalışmaya imza attı.
Aladdin Keykubad, Türkiye Selçukluları için henüz yakın bir
tehdit unsuru olmamakla beraber, Moğolllar için bazı tedbirler almayı
uygun bulmuştu. Bu çerçevede yaptığı çalışmalardan birisi de önemli
şehirlerin etrafındaki kale ve surları tamir ettirmek, olmayanlara da yeni
surlar yaptırmaktı. Konya’da da henüz bir sur inşa edilmemişti. Bunun
için Aladdin Keykubad, şehrin etrafını surlarla çevirtmek istedi. Ancak
bunu hazineden para harcamadan yapmayı düşündü. Bunun için de
şöyle bir formül buldu. Yapılacak surları önemli komutan ve
bürokratlar arasında paylaştırdı. Her bürokratın da kendi payına düşen
kısmı kendi parası ile yaptırmasını, böylece devlete olan minnet
borçlarını ödemelerini istedi35.
Devlet erkanı bunu kerhen kabul etti. Aladdin Keykubad’a karşı
açıktan her hangi bir tepki göstermediler. Ancak, Sultanın bu emri
onlara çok zor geldi. Bir şekilde üzerlerine yüklenen bu sorumluluğu
yerine getirdiler. Fakat bu uygulama onların Sultana olan kin ve
nefretleri iyice artırdı36. Hatta bunu sultanın bulunmadığı bazı
ortamlarda açıktan dile getirmekten kaçınmadılar. Bütün bunlar
Aladdin Keykubad’a bir şekilde ulaşıyordu. Sultan bu muhalif grubun
tavır ve adımlarından haberdar oluyordu.
Sultanın, Konya ve Sivas surlarını muhalif bürokratlara
yaptırtması, onlar tarafından kendilerinin, ekonomik olarak
çökertilmesi gayesi ile yapıldığı şeklinde algılandı. Bu, onlar için
bardağı taşıran son damla olarak kabul edildi ve bir an önce harekete
geçmeleri gerektiğini düşünmeye başladılar. Bunun için kendi
aralarında zaman zaman toplanıp gelecek için plan yapmaya başladılar.
Muhalifler arasında, Sultan’ın kardeşi olan ve Koyulhisar’da bulunan

35
36

Uyumaz, a. g. e., s.26.
Anonim Selçukname, s.29
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Keyferidun’u getirip Konya’da tahta oturtma bile konuşulmaya
başlandı37.
Bu tam anlamıyla bir ihtilal planı idi. Bunu
gerçekleştirebilirlerse, kendileri için büyük bir problem olarak
gördükleri Aladdin Keykubad’dan kurtulacaklardı. O’nun yerine tahta
çıkaracakları Keyferidun’un ise kendi istedikleri biçimde devleti
yöneteceğinden emindiler. Böylece devlet içinde güç ve itibarları
devam edecekti.
Nihayet kendi aralarında yaptıkları bir toplantı sırasında, ertesi
günü harekete geçip Aladdin keykubad’ı, Emir Seyfeddin Ayaba’nın
evine davet etmeye ve ayaklarına bir zincir vurarak tutuklamaya karar
verdiler38. O’nu tutuklayıp sultanlığına son verdikten sonra da
Koyulhisar’daki Keyferidun’u getirip hükümdar ilan edeceklerdir.
Ancak bu ekiple birlikte hareket eden ve sırdaşları kabul ettikleri bir
gulam, içtiği alkolün etkisi ile ne söylediğini bilemeyecek kadar sarhoş
oldu. Bu şekilde bu meclisten ayrıldı ve Sultan’ın sadık adamlarından
Hokkabazoğlu Seyfeddin’e durumu anlattı39. Hokkabazoğlu da vakit
geçirmeden hemen o gece Sultan’ın huzuruna çıkıp olanları anlattı.
Durumdan haberdar olan Aladdin Keykubad, ertesi günü Seyfeddin
Ayaba’nın kendi evine gelmesi için yaptığı davete mazeret göstererek
gitmedi40. Böylece şimdilik bir suikasttan kurtulmuş oldu.
Ancak, Aladdin Keykubad’ın acilen harekete geçmesi
gerekiyordu. O’da vakit geçirmeden sadık adamları ile konuyu
müzakere etti. Bunun için ilk tedbir olarak Konya’dan Kayseriye
gidilmesi kararlaştırıldı41. Zira Kayseri, Aladdin için Konya’dan daha
güvenli idi. Sultan Kayseri’ye gitti ve maiyeti de mecburen Kayseri’ye
gelmiş oldu42. Alınan bir başka tedbir ise komutan ve bürokratların
sultanın huzuruna sadece bir koruma ile girip çıkmaları kararlaştırıldı.
Nitekim, Sultanın huzuruna giriş ve çıkışları kontrol etmekle görevli
olan Şemseddin Kazvini bu emir konusunda hassas davranmadığı için
50 sopa vurularak cezalandırıldı43. Bu bir fırsat oldu ve sultanın
huzuruna giriş ve çıkışlar sıkı bir denetim altına alınmış oldu.
Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ankara 2006, s.141.
İbn-i Bibi, a. g. e., C.I, s.284.
39 Anonim Selçukname, s.30.
40 Sevim – Yücel, a. g. e., s.156.
41 İbn-i Bibi, a. g. e., C.I, s.285.
42 Bilindiği gibi Selçuklular zamanında Kayseri ikinci başkent gibi kullanılmıştır.
Burada da Selçuklu sarayı mevcuttur ve zaman zaman hükümdarlar Kayseri’de ikamet
etmişlerdir.
43 Turan, a. g. e., s.340.
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Kayseri’de Aladdin Keykubad sadık adamları ile konuyu
müzakere etmeye devam etti. Bir ara Antalya’ya gidilip, burada muhalif
grubun tasfiyesi konuşuldu ise de bu görüş kabul edilmedi. Çünkü,
Antalya Emiri olan Mübarüzeddin Ertokuş bu bölgede çok güçlü idi.
Ayrıca, O’nun Seyfeddin Ayaba ve muhalif grubun diğer üyeleri ile sıkı
bir dostluğu vardı. Bunun için Antalya doğru bir seçim değildi. Bu
durumda muhalif grubun tasfiyesi işinin Kayseri’de yapılması uygun
bulundu44. Artık bir an önce harekete geçilmesi gerekiyordu. Çünkü
alınan bir takım güvenlik tedbirlerine rağmen sultan hala tam güvende
değildi. Ayrıca muhalif grubunda durumdan şüphelenip yeni bir suikast
planını uygulamaya koymaları ihtimal dahilinde idi. Bunun için
sultanın ve ona bağlı kişilerin ellerini çabuk tutmaları gerekmekte idi.
Nihayet Sultan, sadık adamları olan Hokkabazoğul Seyfeddin,
Emir-i Candar Mibarüzeddin İsa ve Emir Kommenosla bir plan
hazırladı. Buna göre, Aladdin Keykubad, bütün devlet erkanının
katılacağı bir ziyafet tertip edecek; buraya katılan muhalifler tek tek
tutuklanıp bertaraf edilecekti. Karar uygulanmaya konuldu. Bazı
muhaliflerin şüphelerine rağmen başarıyla da uygulandı. Özellikle
Emir-i Candar Mübarüzeddin İsa’nın yoğun gayretleri ile muhalif olan
ve Sultan’a suikast planlayan yaklaşık 24 kişi o gece tutuklandı45.
Sultanın mutlak otoritesini sınırlandırmak isteyen, hatta sultanın
hayatına kast eden bu grup etkisiz hale getirildi46. Böylece devlet
içindeki bir paralel yapı çözülmüş oldu.
Sultan Aladdin Keykubad, emirleriyle üç yıldır devam eden
gerginliği ve kendisi aleyhinde ciddi bir tehdit haline gelen devlet
içindeki paralel oluşumu bertaraf etmiş oldu. Emirlerin ve onlara bağlı
alt ekibin (yardımcıları, gulamları, hizmetçileri vs.) tutuklanma
işlemleri tamamlandıktan sonra, Sultan kendine sadık devlet adamlarını
topladı. Bertaraf edilen muhalif gruptan boşalan devlet kadrolarına yeni
atamalar yapıldı. Bundan sonra Aladdin Keykubad’ın devlet idaresinde
önü büyük ölçüde açılmış oldu. O, bundan sonra icraatlarında daha
rahat hareket etmiş ve gerçekten Anadolu tarihi için oldukça başarılı
icraatlara imza atmıştır.
Sonuç
Tarih boyunca pek çok kez, devlet yönetimini elinde bulunduran
siyasi otoriteye ortak olmak isteyen veya onun egemenlik sahasına
Kılıç, a. g. t., s.25.
Uyumaz, a. g. e., s.28.
46 Mustafa Safran. “Aladdin Keykubad’ın Otorite Anlayışı ve Ümera Katli Meselesi”,
Selçuk Dergisi, S.3 Konya Haziran 1988, s.100.
44
45
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müdahale etmek isteyen unsurlar olmuştur. Bunların bir kısmı sistemin
kendi içinden çıkmış; siyasi otoriteye yakın duran bazı unsurlar,
zamanla kontrolsüz bir güç haline gelebilmişlerdir.
Bu kalkışmaların tarihteki en önemli örneklerinden birisi,
Türkiye Selçuklu Sultanı Aladdin Keykubat döneminde yaşanmıştır.
Uzun süreden beri devlet içinde etkili olan bir takım komutan ve
bürokratlar, devletin meşru siyasi otoritesi olan Aladdin Keykubat’ın
idare tarzından ve kendilerine karşı tavrından rahatsız olmaya
başlamışlardır. Nihayet son derece pervasız bir hareketle Sultana karşı
bir suikast planlamışlardır. Ancak içlerinden birisinin boşboğazlığı ile
Sultan bu oluşumdan haberdar olmuş ve karşı bir hamle ile bu cuntayı
dağıtmayı başarmıştır.
Bu süreçten sonra Aladdin Keykubad devlet idaresinde daha
rahat hareket etmeye başlamıştır. Kendi egemenliğini sınırlamaya
çalışan bu prangadan kurtulmuş ve devleti kendi doğrularına göre
yönetmiştir.
Devlet yönetiminde söz sahibi olan meşru otoriteler egemenliğini
sınırlamaya çalışan bu tür oluşumlarla mücadele etmek ve onları
bertaraf etmek zorundadır. Zira bu oluşumların hakimiyet ve
otoritelerini etkisiz hale getiremezlerse kendi hakimiyetleri ciddi
şekilde zedelenmektedir. Hatta iktidarları yok olma riski ile karşı
karşıya kalabilir. Ancak bu oluşumları etkisiz kılan iktidarlar,
egemenliğini kısıtlayan bu prangalardan kurtulmuş ve daha başarılı
olmuşlardır.
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SİCİLYA İSLAM KÜLTÜR-MEDENİYETİ VE BATIYA
TESİRLERİ
SICILIAN ISLAMIC CULTURE-CIVILIZATION AND ITS IMPACTS
ON THE WEST
Fatih ŞEN
Özet
Ağlebîler döneminde fethedilmeye başlanan Sicilya, Müslümanlar adaya
yerleştiklerinde kozmopolit bir yapıya sahipti. Adada Latin Hristiyanlarının
yanında az sayıda Yahudiler ve Grekler de bulunmaktaydı. Bir dönem Bizans
hâkimiyetinde bulunan adaya pek çok Ortodoks da yerleşmişti. Müslümanlar
Sicilya’ya yerleştiklerinde bu kozmopolit ortamın yeni üyeleri oldular. Bu
çalışmada Sicilya Müslümanlarının oluşturdukları Medeniyet ve bunun
Avrupa’ya tesirlerinden bahsedilecektir. Bu bağlamda adaya bir asırdan fazla
hükmeden Müslümanlar yetiştirdikleri bilim insanlarıyla medeni anlamda bir
gelişim gösterirlerken, birlikte yaşadıkları kozmopolit ortamı geliştirerek
dünyaya bir barış içinde yaşama modeli sundular. Bu bağlamda Sicilya emirleri
Müslüman olmayanları da yönetimlerine ortak ettiler. Adanın iktisadi ve ticari
faaliyetlerini geliştirdikleri gibi kurdukları üniversiteler ile Avrupa’nın ilk
üniversitelerinin kurulmasına öncülük ettiler. Tarımı geliştirmek adına sulama
kanalları yaptılar ve Avrupa’nın bilmediği ürünleri onlara tanıttılar. Sicilya’da
yetişen coğrafyacı el-İdrisî yaptığı haritayla Avrupalıların harita bilgisini
geliştirip uzun vadede Amerika’nın keşfine katkı sağladı. Dahası, Avrupa’da
henüz bilinmeyen kâğıt, Sicilya Müslümanları tarafından Avrupa’ya tanıtıldı.
Adanın Normanlar tarafından ele geçirilmesinden sonra bile Müslüman kültür
ve medeniyeti yaşamaya devam etmiş ve II. Friedrich döneminin sonuna kadar
adada İslam’ın kültürel varlığı korunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sicilya, İslam Medeniyeti, Sicilya Emirliği, Normanlar.
Abstract
Sicily that was begun to be conquered in Aglebids period had a cosmopolite
structure when Muslims settled in the island. Beside Latin Christians, there
were less Greeks and Jews in island as well. Many Orthodox settled in island
which was under the domination of Byzantium. When Muslims settled in that
island they became new members of that cosmopolitan environment. In this
study, civilization that Sicilian Muslims have created and effects of that will be
mentioned. Within this context, Muslims dominating island more than an age
set up a peace model for world by enhancing cosmopolitan environment shared
while educating scientists at the same time. Concordantly, Sicilian amirs made
non–Muslims partner of government. They both developed business and
commercial activities and led to establishment of first European universities
with universities they found. They built irrigation channels to develop
agriculture and introduced new products to Europeans. Al Idrisi grow up in
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Sicily produced map information with his map and contributed exploration of
America in the long term. Moreover, paper that was unknown in Europe was
introduced to Europeans by Sicilians. Even after the capture of island by
Normans, Muslims continued to sustain culture and civilization and saved
Islamic cultural assets until the end of Friedrich II’s period.
Key Wwords: Sicily, Islamic Civilization, Emirate of Sicily, Normans.

Giriş
İslam medeniyeti tarihinde Endülüs’ün kültür ve medeniyet
alanında üstlendiği rol ve ortaya koyduğu bilimsel birikim herkes
tarafından bilinmektedir. Ancak, Sicilya İslam kültür ve medeniyeti de
Endülüs kadar olmasa da dünya kültür ve medeniyet mirasına önemli
katkılarda bulunmuştur. Bu çalışmada Sicilya Müslümanlarının
meydana getirdikleri medeniyet seviyesinden ve bu medeni amillerin
batıya etkilerinden bahsedilecektir. Bu bağlamda giriş kısmında
konunun daha sağlam temellere oturtulup daha anlaşılır hale
getirilebilmesi adına Sicilya’nın stratejik konumundan ve tarihteki
öneminden, adanın Müslümanlar tarafından fethinden ve son olarak da
Normanların adayı Müslümanların elinden geri almasından
bahsedilecektir.
Sicilya, pek çok Akdeniz tarihçisinin sıvı kıta olarak
adlandırdıkları Akdeniz’in göbeğinde ve en stratejik noktasında yer
almaktadır. Bu özelliğinden dolayı tarih boyunca pek çok yabancı
toplum ve medeniyetin istilasına uğramıştır. Adaya bilinen ilk dış
müdahale Fenikelilerin düzenlediği seferlerdir. MÖ 750 yılında Grekler
adada koloniler kurmaya başlamış bu sayede adanın Helenleşmesi de
hızlanmıştır. Bununla birlikte Helenleşen Sicilya, Büyük Yunanistan’ın
(Magna Graecia) bir parçası oldu. 440 yılında Vandalların, daha sonra
Ostrogotların eline geçti ve 552 yılında Bizans’ın toprağı oldu
(Şakiroğlu, 2009: 138).
Roma İmparatorluğu’nun dağılmasının ardından İtalya yarım
adası siyasi bir boşluğun içine düşmüş ve bu boşluk İtalya dışından
gelen istilacılar tarafından doldurulmaya çalışılmıştır. Roma’dan sonra
İtalya yarım adası ve Sicilya uzun bir müddet boyunca dış güçlerin
etkisi altında yönetildi. Uzun bir müddet boyunca siyasi birliğini
sağlayamayan İtalya, zengin kaynakları ve Akdeniz’e hakim konumu
nedeniyle dış güçler için bir cazibe merkezi oldu. İtalya yarımadasına
yerleşen Ostrogotlar, Lombardlar, Araplar, Bizans, Normanlar hatta
Germen ve Frank kökenliler, asırlar boyunca kendi kültür, din, dil ve
gelenekleri adaya empoze ederek ortaya çok kültürlü ve zengin bir
coğrafya çıkardılar.
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Sicilya Yönünde İlk İslam Fetihleri
Müslümanlar Sicilya ilgi duydukları sırada adanın hakim gücü
Bizans’tı. Bizans burada Rom İmparatorluğundan kalma haklarının
olduğu iddiasındaydı ve kendisini İtalya ve Sicilya’nın tek ve meşru
hakimi olarak görüyordu. II. Basileios döneminde eski görkemli
günlerine kavuşan Bizans, Güney İtalya ve Sicilya’ya hakim olmayı
başarmıştı. Bu noktada adada Müslümanları en çok uğraştıran unsur
Bizans olmuştur. Konumundan dolayı Bizans’ın bir başka tehlikesi de
Sicilya’yı Kuzey Afrika Müslüman topraklarına yaptığı baskın ve
saldırılarda bir sıçrama tahtası ve üs olarak kullanmasıydı.
Sicilya yönünde ilk Müslüman akını Muaviye’nin Suriye valiliği
sırasında 652’de gerçekleşmiştir. El-Belazuri (1987: 337), bu seferden
şu şekilde bahsetmektedir:
Ravilerin dediklerine göre, Muaviye b. Hudeyc el-Kindî,
Muaviye b. Ebu Sufyan‟ın [661-680] halifeliği zamanında Sikıliyye
[Sicilya] üzerine yürüdü; oraya ilk önce savaşa giden odur. Bundan
sonra buraya yapılan savaşlar devam etti. El-Ağleb b. Salim el-İfrîkı
ailesi, buradaki 20’den fazla şehri fethetti; bu şehirler halen
Müslümanların elindedir. Ahmed b. Muhammed el-Ağleb, müminlerin
emiri el-Mütevekkilalallah‟ın halifeliği zamanında buradaki Yane
sarayı ile Galyene kalesini fethetti.
Yakın dönemlerde Akdeniz’e iyice açılan Müslümanlar
Pantelleria ve Sardunya adasını yağmaladılar (Becker, 1913: 81; Brett,
1978a: 516). Ancak Emevilerin ilk dönemlerinde Akdeniz’de güçlü bir
Bizans donanmasının bulunması sebebiyle Sicilya ve Akdeniz yönünde
önemli seferler düzenlenemedi (Şakiroğlu, 2009: 138). Sicilya’ya
yerleşen Müslümanlar buradan Tren ve Adriyatik denizlerindeki çeşitli
adalara ve Güney İtalya’daki bazı şehirlere saldırılar düzenlediler.
Sonraki süreçte Güney İtalya’ya yerleşen Müslümanlar buradaki
derebeylerin birbirleri arasındaki mücadelelere dahil oldular (Lo
Jacono, 2014: 198-199).
Abbasilerin içine düştüğü siyasi zayıflıktan faydalanan Tunus
merkezli Ağlebî hanedanı 827’de Sicilya yönünde düzenli seferler
tertip etmeye başladı ve bu fetihler 902’de tamamlandığında Sicilya
tamamen bir Müslüman toprağı haline geldi. Ağlebîler döneminde
dönemin İslam devletlerinin yönetim şekilleri Sicilya adasına taşınmış
(Ahmad, 1975: 23), Arapların doğuda fethettikleri memleketlerde
uyguladıkları prensipler Sicilya’da da uygulanmıştır (Lewis, 2006:
172). Dahası Sicilya’yı ele geçiren Müslümanlar buradan Güney İtalya
topraklarına saldırmışlar ve bir kısım fetih ve ganimet hareketleri
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gerçekleştirmişleridir. Bazı kayıtlarda bu akınlar neticesinde Papalığın
Müslümanlara vergi vereye zorlandığı geçmektedir (Cardini, 2004: 27).
Sicilya 909 yılında Fatımilerin eline geçmiş ve Şii yönetimini
istemeyen halk isyan etmiştir. Sicilya, 914’te bastırılan isyan
sonucunda tamamen Fatımilere bağlanmıştır. Fatımiler de 947’de adayı
kendi adlarına yönetmeleri için Kelbî valilerini görevlendirmiştir.
Sicilya, Kelbî hanedanı döneminde Palermo şehri başta olma üzere
Akdeniz'in önemli bir ticaret, kültür ve bilim merkezi oldu.
Müslümanlar burada Avrupa medeniyetine limon, portakal, şeker
kamışı ve ipekçiliği tanıttılar ve tarım arazileri için sulama kanalları
inşa ettiler. Aynı zamanda Sicilya, doğu ile batı ve Kuzey Afrika ile
Amalfi, Pisa ve Cenova gibi İtalyan liman şehirleri arasında önemli bir
ticaret merkezi haline geldi (Şen, 2015: 42).
Kelbîler, Sicilya’yı Fatımilerin en zengin bölgesi haline
getirdiler. Adanın sonraki Müslüman hakimleri Zırîler döneminde
adada zirai faaliyetler iyileştirilmiş, adalet geliştirilmiş ve zimmi
ahaliden fazla vergi alınmamıştır (Altan, 2002: 207). Sicilya’da
Kelbîler döneminde İslam dünyasında devam eden siyasi çalkantılardan
uzak bir şekilde bilim ve sanat alanında birçok gelişme yaşanmıştır (Lo
Jacono, 2014: 198).
Sicilya, Özellikle Fatımiler döneminde adaya doğru
gerçekleştirilen Müslüman göçleri ve adadaki yerli halkın Müslüman
olması ile Müslüman ve Arapça konuşulan bir bölge haline geldi.
Bununla birlikte Hristiyanlar, adanın doğusundaki varlıklarını Norman
istilasına kadar devam ettirdiler (Davis-Secord, 2007: 22).
Kelbî emiri el-Akhal döneminde Sicilya’da gözle görülür siyasi
düşüş yaşanmaya başladı. Emir, hanedan içerisinde meydana gelen
iktidar mücadelelerini bastıramadı ve duruma Bizans ve Zırîler de dahil
oldu. Sonraki emir es-Samsam döneminde ada üç ayrı emirliğe ayrıldı.
Kelbîler 1040 yılından sonra Bizans’tan ve bir İtalyan ticaret şehri olan
Pisa’dan gelen saldırılar sonucunda iyice zayıfladılar (Bosworth, 2005:
72). 1053 yılında Kelbî hanedanlığı tarih sahnesinden çekildi. 1061
yılında Normanların Sicilya'ya gelmeleri ve adanın fethini kendi
adlarına 1091 yılında tamamlamalarının ardından adadaki Müslüman
yönetimi tamamen ortadan kaldırıldı. Ancak, yönetimde ve sosyal
hayatta Müslümanlar çok önemli roller aldılar ve II. Friedrich dönemine
kadar Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki barış dönemi devam etti
(Şen, 2015: 42).
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Sicilya’da Norman Fetihleri
İskandinav kökenli yağmacı Vikinglerin torunları olan
Normanlar, Normandiya’da kurdukları düklüklerinin nüfusunun
artmasına paralel olarak miras kavgaları ve toprakların yetmemesi gibi
sebeplerden dolayı Fransa dışında mülk arayışı içerisine girdiler. Daha
önceden hac yolculuğu esnasında İtalya’nın zenginliklerini gören
Normanlar kendilerine İtalya’da mülk aramaya başladılar. İlk olarak
paralı askerlik yaptıkları İtalya’da zamanla yöneticiler haline geldiler.
Sicilya’yı ise ilk olarak Bizans’ın paralı askerleri olarak 1040 yılındaki
seferde tanıdılar.
Bizans’ın 1040’taki Sicilya seferi Sicilya İslam tarihi açısından
ayrı bir önem arz etmektedir ki bu sefer esnasından Norman paralı
askerleri Sicilya’nın zenginliklerine şahit olmuşlar ve ileriki
dönemlerde adayı Müslümanların elinden geri almışlardır. Ancak,
adadaki Müslümanların iç dinamikleri de hem Bizans hem de
Normanların işlerini kolaylaştırmıştır. Öyle ki, adanın Kelbî emiri elAkhal ile kardeşi Ebu Hafs arasındaki iktidar mücadelesi neticesinde
emir el-Akhal Bizans’tan yardım istemiş, bu fırsatı hemen
değerlendiren imparator Mikhail de 1040’ta katepan Georgios
Maniakes komutasında içinde Norman paralı askerlerinin de bulunduğu
bir orduyu Sicilya’ya göndermiştir. Bizans ordusu sonraki iki yıl
içerisinde önemli başarılar elde ettiyse de ordu zamanla eridiği için
sefer sonlandırılmış kapetanın da görevine son verilip idam edilmiştir.
Bu noktadan sonra Bizans’ın adadan geri çekilme süreci başlamıştır
(Dummett, 2010: 130-131). Birkaç yıl içerisinde daha da güçlenen
Normanlar Güney İtalya’da kapsamlı fetih hareketlerine giriştiler.
1042’de William’ı liderleri olarak seçerek düklüklerini kurdular
(Amatus 2004: 76). 1046’da İtalya’ya taç giymeye gelen Kutsal RomaGermen imparatoru III. Heinrich, Normanların yaptığı bütün fetihleri
tanıyarak onları feodal bağlar bakımında meşru zemine oturttu.
Normanların aşırı güçlenmesini istemeyen Papalık yaptığı bir
koalisyonla onları durdurmak istediyse de 1053’te Civitate savaşında
Normanlar karşısında ağır bir yenilgi aldı. Bu galibiyet ile Normanlar
fetihlerini papaya ruhani olarak da onaylattılar ve Papalığın vassalı
oldular (Loud, 2007: 137). 1059 Melfi konsili ile de tamamen tanınmış
oldular. Normanlar, bütün bu fetih ve başarılarının ardından 1061
yılında gözlerini Sicilya’ya diktiler. Norman liderlerinin bu kararı
almasında Papalığın destek ve teşviklerini unutmamak gerekir. Zira
Papalık Sicilya’yı Greklerin ve Müslümanların elinden kurtararak Latin
dünyasına dahil etmek istemekteydi. 1061’de başlayan Norman
fetihleri esnasında ada Müslümanları arasında iç savaş yaşanmaktaydı
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ve ada üç ayrı emirliğe bölünmüştü. Sicilya emirlerinden Sumna ve
Havaâs arasındaki mücadele içerisinde Havaâs, Sumna’ya karşı
Norman dükü Roger’den yardım istedi ve ilerideki Norman fetihlerinin
temelleri atılmış oldu (Ahmad, 1975: 36). Normanlar sonraki süreçte
Sicilya’da ilk olarak Milazzo’yu, 1061’de önemli bir boğaz şehri olan
Messina ile Rometta ve Petarno, 1062’de Troina gibi önemli şehirleri
aldılar. Dahası 1063’te yapılan Cerami savaşında Müslümanlar ağır bir
yenilgiye uğradılar ve Papalık bu savaşı haçlı seferi olarak ilan etti.
1068 Misilmeri mağlubiyetinden sonra adadaki Müslümanların
savunmaları iyice kırıldı ve Norman fetihleri daha da hızlandı. Bu
savaştan sonra Normanlara karşı Müslümanları birleştirecek bir güç de
kalmadı (İbnü’l-Esir, 1989b: 173). 1072’de adanın Müslüman başkenti
de Normanların eline geçti. Sonraki süreçte Agrigento’dan Katanya’ya
kadar olan ve henüz Normanlar tarafından alınamayan topraklar
1092’ye kadar alındı ve ada tamamen bir Norman toprağı oldu.
Buraya kadar anlatılanlar ışında şunları söylemek mümkündür ki
adanın Müslüman hakimiyetinden çıkmasının sebebi yine ne yazık ki
Müslümanlar olmuştur. Ada ilk olarak üç ayrı emirliğe bölündüğünde
birbirinden bağımsız hareket eden emirler adanın tek hakimi olabilmek
için ada dışı güçlere baş vurmuşlar, bu başvurular neticesinde önce
Bizans sonra da Normanlar adaya hakim olmak istemiş, Bizans bu
amaca ulaşamasa da Normanlar otuz yıl içerisinde adayı
Müslümanlardan geri almışlardır. Müslümanlar adayı fethettiklerinde
ada zaten kozmopolit bir yapıya sahipti. Müslümanlar ile zenginleşen
adaya Müslümanların getirdiği en önemli yenilik İslam Rönesans’ının
adaya taşınması ve adada bilimsel faaliyetlerin yaşanması olmuştur.
Sicilya İslam Kültür-Medeniyeti ve Batıya Tesirleri
Normanlar Sicilya’ya tam manasıyla hakim olduklarında adadaki
Müslümanların bilimsel alakalarından ve faaliyetlerinden haberdar
idiler ve onların bilimsel faaliyette bulunmalarına müdahale etmediler.
İbn Cübeyr’in de dediği gibi Hristiyanlar Müslümanları idare etmekte
ve kollamaktaydı (İbn Cübeyr, 2008: 242). İslam Rönesans’ının etkileri
ile birlikte geçmişten gelen bilimsel altyapı ve tecrübeye sahip olan ada
Müslümanları, bu tür faaliyetlerine ara vermeden devam ettiler. Öyle ki
Norman düklerinin, sonradan Norman krallarının, baş danışmanları hep
Müslümanlar arasından seçilir hale geldi. 1130 yılında II. Roger’in
düklüğü bir krallığa çevirmesinin ardından Norman kralları Müslüman
bilim insanlarını özel olarak himaye etmeye ve teşvik vermeye
başladılar. Bunlar arasında en önemlilerinden birisi haritacılık ilmini
kökünden değiştiren ünlü haritacı el-İdrisî’dir ki kendisinden ileriki
sayfalarda uzunca bahsedilecektir. Tıpkı kral II. Roger gibi II. Friedrich
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de Müslümanlardan oldukça fazla faydalanmaya çalışmış, Arapça
öğrenmiş, İslami tarzda üniversiteler açmış ve pek çok batılı kaynak
onu bu özelliğinden dolayı bir Müslüman gibi tanıtmıştır. Yine II.
Friedrich, Papalığın Müslümanları adadan göndermesi ya da onları
zorla Hristiyanlaştırması tekliflerine uzunca bir süre direnmiş ve ada
Müslümanlarının gerçek hamisi olmuştur.
Sicilya’da Müslüman hakimiyeti sırasında bilim eğitim, ticaret,
kültür, tarım ve üretim alanlarında önemli çalışmalar yapılmıştır.
Müslümanlardan yönetimi devralan Normanlar, eski yönetim
şekillerine dokunmadan devam ettirdiler. Saray yönetimi, yazışma
usulleri, ordu düzeni, para basımı ve mimari alanlarındaki
Müslümanların ortaya koyduğu uygulamalar geliştirilerek kullanıldı ya
da Normanlar bunları kendi usullerine uyarladılar. Fıkıh, felsefe ve
bilim alanlarında önemli alimler yetişti. Bununla birlikte Sicilya,
Endülüs İslam kültürünün bir parçası haline geldi (Kalın, 2016: 143).
Bilimsel Alandaki Etkiler
Sicilya'ya Müslüman Arapların hâkim olduğu dönemde İslam
bilim ve medeniyeti zirve dönemini yaşamaktaydı. Adaya keşif amaçlı
sefer yapan I. Roger buradaki kültür seviyesine hayran olması kuvvetle
muhtemeldir. Aynı dönemde adayı ziyaret eden herkes hayranlığını
gizleyemiyordu. S. Hunke bu durumu şu sözlerle ifade etmektedir; “Bu
adanın kaybıyla meydana gelen yaralarla gözyaşları kurudular.
Galipler, mağlupların son derece yüksek kültürlerinin sadece talebeleri
değil, ayrıca onların yeni tebaası oldular (Şahin, 2015: 252). Hunke’nin
bu değerli yorumu Müslümanların oluşturdukları medeniyetin galipleri
ne kadar etkileyip değiştirdiğini göstermesi açısından önemlidir.
Müslümanların Batı bilimsel düşüncesinin oluşumunda oynadıkları rol
yaklaşık bütün bilim dallarında açıkça görülmektedir: Tıp, fen, kimya,
astronomi, matematik, tabiat tarihi ve tarım bu bilimlerin başında
gelmektedir. Bilimsel alanda Avrupa’ya kıyasla oldukça ileri seviyeye
gelen Müslümanlar, batı biliminin oluşumunda da önemli roller
üstlendiler, öyle ki Albert Champdor’un deyimiyle “Avrupa her alanda
Doğu uygarlığının öğrencisi oldu ve bu sayede Batı’daki üretim
derinlemesine değişikliğe uğradı” (Bammate, 2014: 31).
Özellikle İslam Rönesans’ı döneminde buraya akan yoğun bilgi
birikimi Norman döneminde de önceden yetişen bilim inanlarının
gayretleriyle devam etmiş, hem Endülüs’ten yoğun kitap akışı hem de
çeviriler sayesinde yoğun bir bilimsel ortam yaşanmıştır. Kurulan
medreseler sayesinde Avrupa’dan ve İslam coğrafyasından pek çok
bilim insanı bir araya gelmiş ve gerçekler bilimsel bir ortamda tartışılıp
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üretilmiştir (Azimli, 2013: 121). Sicilya’yı ziyaret eden X. asır seyyahı
İbn Havkal sadece Palermo’da üç yüz müderrisin bulunduğundan
bahsetmektedir. Avrupa’nın ilk üniversitelerinin İslam etkisiyle Sicilya
ve İtalya’da kurulduğuna yine Sicilya İslam etkisi vasıtasıyla şahit
olmaktayız. Bu üniversiteler o kadar ileri seviyeye ulaşmışlardır ki
Endülüs üniversiteleri ile yarışır hale gelmişlerdir. Özellikle Palermo
Üniversitesi ve buradan yetişen bilim insanları Avrupa’nın çeşitli
bölgelerine dağılarak İslam etkilerini de beraberlerinde götürmüşlerdir.
Bunların arasında Endülüs’e göç eden Syracuseli İbn Hamdis’i örnek
gösterebiliriz. İspanya medreselerinde olduğu gibi Sicilya medreseleri
de Avrupa’nın dört bir yanından gelen edebiyat ve bilimde istekli ve
hünerli öğrencilerle doluydu. Sicilya üniversitelerinin mimari
özellikleri, müfredatları ve eğitim yöntemleri İslami medreselerin
neredeyse aynısıydı. Zaten bu üniversiteler özellikle II. Friedrick
döneminde kurulmuştu ve kendisinin de İslam medeniyeti hayranı
olduğu bilinmekteydi. II. Friedrich bu özelliğinden dolayı “Vaftiz
Edilmiş Sultan” (Watt, 2013: 16) olarak da anılmaktaydı. Saray eğitim
usulleri de Müslümanlardan taklit edilmiş, Norman saraylarındaki
eğitim sistemleri de Müslümanlardan kopya edilmiştir (Makdizi, 2004:
415).
Sicilya’nın Güney İtalya’ya oldukça yakın olması sayesinde
burada meydana gelen yenilikler İtalya üzerinden Avrupa’nın içlerine
kadar yayılabilme imkanı bulmuştur. Bunların arasında en meşhur
örneklerden birisi coğrafyacı el-İdrisî’dir. II. Roger’in davetiyle
Sicilya’ya gelen el-İdrisî, kral için yazdığı eseri Nüzhetü’l-müştâk fi
İhtirâkı’l-afâk1 ile Avrupalı coğrafyacı ve seyyahların ufkunu açmış,
Avrupalıların o güne kadar öğrendiği coğrafi bilgileri derinden sarsmış
ve uzun vadede onun haritası geliştirilerek yapılan haritalar sayesinde
Amerika’nın Avrupalılar tarafından keşfi sağlanmıştır (Bammate,
2014: 63). El-İdrisî’nin diğer bir özelliği de dünyanın yuvarlak
olduğunu Gelileo’dan asırlar önce savunmasıdır. Eserde dünya yedi
iklim bölgesine ve her iklim bölgesi de on alt bölgeye ayrılır. Bu
yönüyle eser İslam coğrafyacıları arasında bu kadar farklı bölgelere
ayrılan ilk coğrafi eserdir. Eserinde iklim bölgelerini açıklamakla
yetinmeyen el-İdrîsî, bölgelerin sosyo-ekonomik ve kültürel
durumlarına ada değinir. Bununla birlikte 70 bölümden oluşan eserin
her bölümünün sonunda bölüm ile alakalı harita yer almaktadır
(Ahmad, 1992: 158). Bu eserinin haricinde yine II. Roger’e sunduğu
küre biçimli dünya haritası da vardır. Bu küre ne yazık ki bir isyan
sırasında kırılmış ve isyancılar arasında paylaştırılmıştır (Sezgin, 2007:
1

Kitabu’r-Rucari (Roger’in Kitabı) olarak da bilinir
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5). Avrupalı haritacılar tam 350 sene boyunca el-İdrisi’nin haritalarını
küçük değişikliklerle kopya ettiler. Zira onun haritası öncekilerle
kıyaslandığında oldukça mükemmel görünmekteydi (Bayrakdar, 2002:
111). II. Roger’in insanların hizmetine sunmak amaçlı hazırlattığı bu
harita gerçekten de kralın düşlediği amaçlarına ulaşmış ve Avrupa
coğrafyacılığını modernize etmiştir. On beş yılda hazırlanan bu eser
kralın özel olarak kurdurduğu bir enstitüde yardımcı bilim adamları ile
birlikte bitirilmiştir. El-İdrisî’nin haritası kendisinden sonraki İbn
Battuta, İbn Haldun ve Piri Reis gibi doğulu bilginler ve Christopher
Columbus ve Vasgo de Gama gibi batılı seyyahlar tarafından da
kullanılmıştır (ul-Haque, 2014: 98).
İslam etkisinin Sicilya ve Avrupa’yı etkilemesini sağlayan en
önemli faktörlerden birisi çeviri hareketleridir. İslam medeniyetindeki
Beytü’l-Hikme’ye benzeyen İspanya’da 7. Alfonso’nun kurduğu çeviri
evinin yanı sıra Sicilya ve Napoli’deki çevirmenler Avrupa’nın bilim
adamlarına Müslümanların gökbilim, matematik, tıp, kimya ve botanik
üzerine yazdıkları eserleri Latinceye çevirmişlerdir. Bu birikim
sayesinde Avrupa’nın entelektüelleri İspanya, Güney İtalya ve
Sicilya’ya akın etmiştir (Bammate, 2014: 33). II. Roger döneminde
başlayan çeviri faaliyetleri kral II. Friedrich döneminde devam etmiş ve
bu çevirilerden meydana gelen eserler Avrupa’ya aktarılmıştır. Ayrıca
II. Friedrich döneminde yapılan çevirilerin Avrupa düşünce hayatındaki
yeri önemlidir. Sicilya, bu çeviri faaliyetleri sayesinde Toledo ve
Sevilla gibi devrin önemli çeviri merkezlerinden biri haline gelmiştir
(Kalın, 2016: 136-139). II. Friedrich V. Haçlı Seferi esnasında İslam
dünyasına öğrenci gönderilmesini teşvik etmiş, öğrencilerin Arapça
öğrenmelerini istemiş ve bu sayede Sicilya’daki çeviri faaliyetlerini
hızlandırmıştır. Sicilya’da bu vesilelerle yapılan çeviriler sayesinde
İslam dünyasındaki pek çok yenilik ve fikir Batı’ya aktarılmıştır.
Bilimsel ve kültürel alanda yaşanan bu yenilikler Rönesans fikrinin
önünü açmış ve Sicilya’da erken bir Rönesans yaşanmasını sağlamıştır.
Norman Sicilya’sındaki sanat ve bilimdeki yükseliş, krallığın
sınırlarının ulaştığı İtalya’yı da etkilemiştir ki Norman Sicilya’sı ve
hemen sonrası İtalyan Rönesans’ının başladığı dönemlere denk
gelmektedir (Şahin, 2015: 253).
Doğancılığa özel ilgisi bulunan II. Friedrich Müslüman
bilginlerin hazırladığı ilgili kitaplardan çeviriler yaptırmış, hatta kendisi
de De arte venandi cum avibus (Kuşlarla Avcılık Sanatı Üzerine) adlı
bir kitap hazırlamıştır. Bu kitap kimilerine göre ilk modern doğa
bilimsel çalışma olarak kabul edilmektedir (Tez, 2014: 116).
Avrupa’nın en iyi bilginleri II. Friedrich’in sarayında toplanmıştı.
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Ortaçağın önemli çevirmenlerinden olan Michael Scott, ölümüne dek
II. Friedrich’in sarayında kalmış, Aristotales’in eserlerini İbn Rüşd’ün
yorumlarıyla birlikte Arapçadan çevirmiştir. Bunu yanında Scott, İbn
Sina’nın eş-Şifa adlı eserinin zooloji bölümünü de çevirmiştir.
Dönemin önemli mütercimlerinden Antakyalı Theodore da Arapçadan
önemli çeviriler yapmıştır. Farklı kültürleri barındıran ve dinsel
hoşgörüyü savunan Sicilya aracılığıyla çeviriler ve yeni düşünceler
Güney ve Batı Avrupa’ya giden yolları bulmuştur (Tez, 2014: 124).
Bunların yanı sıra II. Friedrich bizzat kendisinin kurdurduğu Napoli
üniversitesinde bu çeviri eserlerin muhafazası için özel bir kütüphane
de açmıştır.
Avrupa tıbbı gelişimini Norman Sicilya’sı ve öncesine
borçludur. Zira Sicilya Normanların teşvik ve himayesi ile gelişme
gösteren tıp bilimine ait teknik ve pratik bilgiler İtalya’ya ve oradan da
Avrupa’ya doğru yol almıştır. Bu bilgilerin kökeninde İslam dünyasının
tıp birikimi bulunmaktadır. Antakyalı Stephen Ali b. Abbas b.
Mecusi’nin Kâmilü’s-Sınâai’t-tıbbıyye adlı eserini ve tıp alanındaki
birçok çalışmasını Grek ve Müslüman âlimlerle beraber Latinceye
çevirmiştir. Tivalili Plato ise el-Bettânî’nin astronomi alanındaki
çalışmalarını ve el-Fergânî’ye ait eserleri Latinceye çevirerek batı
dillerine aktarmıştır. Afrikalı Konstantin’in Arapça eserlerden yaptığı
çevirilerle Müslümanların tıbbi birikiminin İtalya ve Avrupa’ya
taşınmasında büyük bir rolü olmuştur (Şahin, 2015: 254). Görüldüğü
gibi Avrupa tıbbının gelişiminde ve modern halini almasında Sicilya
Müslümanlarının rolü büyüktür. Hatta Aziz Ahmad’ın deyimiyle
Salerno tıp okulu başta olmak üzere burada yapılan yenilikler ile
Avrupa tıbbının oluşumu sağlanmıştır. Öyle ki Salerno’daki doktorlar
vücudunda deney ve gözlem yapmak yerine denekler olarak hayvanları
kullanıyorlardı (Ahmad, 1975: 89). Müslümanların yanında Sicilyalı
Yahudiler de çeviri çalışmalarında aktif rol almışlardır. Örneğin Yahudi
asıllı Ferec ben Sâlim, er-Razî’nin Tıp Ansiklopedisi’ni Latinceye
çevirmiştir.
Sicilya ve Müslüman dünyasından taşınan eserler hızla tercüme
edilmiş ve ders kitapları olarak Avrupa okullarında okutulmuştur. Bu
sayede Avrupa tarihinin seyri değişmiş, bilim ve sanattaki atılımların
arkasındaki ekonomik ve sosyal refah seviyesi yüksek, aydınlanmış
ileri bir Avrupa oluştu (Şahin, 2015: 258). Müslümanların, tıp,
astronomi, matematik ve coğrafya gibi bilimlerde ortay koyduğu
birikim, Ortaçağ Avrupa düşüncesine doğrudan etki yapmış ve yeni
imkânların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu geniş müktesebat Charles
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H. Haskins’in “12. Asır Rönesansı” adını verdiği büyük bir kültürel ve
ekonomik inkişaf döneminin zeminini hazırlamıştır (Kalın, 2016: 136).
Siyasi Alandaki Etkiler
İlk olarak Ağlebiler döneminde İslam devlet modelinin
Sicilya’da uygulandığından ve Müslümanların fethettikleri yörelerde
uyguladıkları siyasi prensipleri Sicilya’da da uyguladıklarından
yukarıda bahsetmiştik. Normanlar adaya yerleştiklerinde adada zaten
iyi işleyen bir idare mekanizması vardı. Adaya önceden hakim olan
Roma, Bizans ve Müslümanlar, birbirlerinden devraldıkları sistemi
eklemeler ile mükemmelleştirmişlerdi. Bu avantajlı durumun farkında
olan Normanlar Sicilya’nın yönetim şekline fazla müdahalede
bulunmadılar. Kral II. Roger 1130-1154 yılları arasında yönettiği
toprakların nüfusunun çoğunluğunu Müslümanlar oluşturduğu için
İslami dönemde tesis edilen pek çok idari uygulamayı olduğu gibi ya
da yenileyerek devam ettirmiştir. Örneğin, Sicilya’nın Müslümanlar
tarafından tutulan kadastro kayıtları II. Roger döneminde Arapça
tutulmaya devam etmiştir.
Sicilya krallarının kullandıkları unvanlar İslam etkisini açıkça
göstermektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse II. Roger el-Mu’tazz
Billah, I. William el-Hadi Biemrillah lakaplarını kullanırken II.
William da el-Musta’izz Billah lakabını kullanmıştır. Dahası okullardan
alınan diplomaların üzerine el-hamdü lillah ve şükran li’an-ümmihi
(Allah’a ve lütfuna şükürler olsun) ibareleri yazılmıştır. Batıda da bir
hükümdarlık alameti olarak görülen imparator kıyafetleri yine
Müslüman ustalar tarafından hazırlanmıştır. II. Roger’in giydiği
imparatorluk pelerininin üzeri İslami motiflerle süslenmişti. Öyle ki bu
pelerin Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nun 1806’daki yıkılışına
kadar imparatorların pelerini olarak kullanılmıştır (Tez, 2014: 122).
Özellikle II. Roger devrinde devrin diğer Avrupa devletleriyle
kıyaslandığında Sicilya’nın yönetimsel olarak daha hoşgörülü bir
yapıya sahip olduğu görülmektedir. Hem II. Roger he de II. Friedrich
papalığın baskılarına rağmen Müslümanları adadan kovmamış ve onları
adanın, siyaseten olmasa da, hakim unsurları olarak görmüştür. İki
kralın da böyle davranmalarının sebebi dinsel hoşgörünün yanında
adanın demografik yapısıydı. Zira ada İslam fetihleri ile beraber
Müslüman toprağı haline gelmişti. Grekler de adada nüfusun önemli bir
kısmını oluşturmaktaydı (Hauzinski, 2011: 61-62).
Sicilya’nın yönetim şekilleri genellikle Bizans’tan ve önceki
Latin yönetimlerinden kopya edilmişti. Bu uygulamalara İslam fetihleri
ile beraber yeni eklemeler de yapılmıştır. Hem İslami dönemde hem de
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Norman döneminde dini tolerans uygulanmaya devam etti. II. Friedrich
1231’de yayınladığı Melfi Kanunları ile kimsenin dini yüzünden
yargılanamayacağını açıkça belirtmişti. Bu sebepten olsa gerek ünlü
Rönesans tarihçisi Jacop Burchard, Sicilya Norman Krallığı’nı tarihin
ilk modern devleti olarak tanımlamaktadır. Ancak yine de ilerleyen
zamanlarda adadaki Müslümanların varlığına son veren yine II.
Friedrich olmuştur ki buna yazımızın son kısmında değineceğiz.
Krallığın kadastro sistemi, güçlü toprak baronlarının mülkleri de dahil,
İslami dönemde uygulandığı şekliyle düzenlenmeye devem etti ki bu
sistem İslam-Bizans etkisiyle ortaya çıkmıştı. Saray uygulamalarının
pek çoğu yine İslami kökenliydi. Örneğin, İbn Hammad’ın belirttiğine
göre Norman kralları Fatımi sultanlarının kullandığı gibi doğulu tarzda
güneş şemsiyesi kullanmaktaydılar ki bu aynı zamanda bir hakimiyet
alameti haline gelmişti. II. Roger başta olmak üzere Sicilya kralları
yazışmalarında ve resmi belgelerinde Arapça dua mühürleri ya da
imzaları kullanıyorlardı (Hauzinski, 2011: 62-63).
Norman kralları adaya önceden hükmeden Ağlebi, Fatımi ve
Kelbi yönetiminden kalma saray ve devlet merasimleri, divan başta
olmak üzere yönetim kurumları, haciplik müessesesi ve muhafız
alaylarını kullanmaya devam ettiler. Sicilya’da uygulanan bu yönetim
şekilleri ve kurumları Avrupa’ya aktarılmış ve kimi bölgelerde
uygulanmıştır. Sicilya’nın siyasi hakimi her ne kadar Normanlar da olsa
Müslümanlar II. Friedrich döneminin sonuna kadar krallığın en yüksek
rütbelerini işgal eden kesim oldular. Öyle ki kralların vezirleri ve en
yakın adamları güvenilirlikleri sayesinde hep Müslümanlar arasından
seçilmekteydi. Kendi kadıları tarafından yargılanan Müslümanlar aynı
zamanda ticaretin de hakimiydiler (Azimli, 2013: 115). Ayrıca Norman
kralları adeta Müslüman yöneticiler gibi giyiniyor ve hatta Arapça
konuşuyorlardı. II. Roger, I. ve II. William Müslüman hocalardan
Arapça öğrenmişlerdi (Altan, 1993: 89). Arap kasideleri ve musikisi
Norman krallarının en çok tercih ettiği müzik türüydü. Kralların
kıyafetlerinin İslami tarzdan yapıldığından yukarıda bahsetmiştik.
Saray dili tamamen olmasa da Arapça idi. Ticaret ve maliye
Müslümanların elinde olduğu için mali dilde dolayısıyla Arapçaydı.
Para basma işi de Müslümanların elindeydi ki pek çok Norman
parasının üzerinde Arapça süslemeler, bazen kelime-i tevhid bazen de
besmele bulunmaktaydı. Örneğin II. Roger’in bastırdığı bir paranın
üzerinde Saf suresinin dokuzuncu ayeti yazılıydı. Müslüman
döneminden kalma devlet idarecileri özellikle II. Roger döneminde
görevlerinden azledilmemiş, eski sistem kullanılmaya devam etmiştir.
Müslümanların başkenti olan Palermo Norman döneminde de başkent
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olarak kullanılmaya devam etmiş, Norman sarayları batılı
görünümünden çok İslami yönetimi andırmıştır (Azimli, 2013, 116).
Normanların Müslümanlardan aldıkları miras iki asırlık İslami
yönetim mirasıydı ve adaya en uygun şeklide uyarlanmıştı. Adayı
babası I. Roger’den devralan II. Roger eski düzene müdahale etmeden
adanın düzenini feodal bir yapıya dönüştürdü. Kuzeyli gelenekleri ile
yoğrulan Normanların böyle bir sistemi adaya uygulamaları gayet tabii
bir durudur, ancak bu feodal düzen İslami dönemde uygulanmamıştır.
Normanlar ile birlikte şehirlerin ve bölgelerin başın dükler, baronlar ve
prensler geçmeye başlamıştır (Şahin, 2016: 206). Denilebilir ki İslami
yönetim şekillerine fazla müdahale etmeyen Normanların ada
yönetimine en büyük etkisi feodaliteyi Sicilya’ya yeniden getirmek
olmuştur.
Normanlar yeni fethettikleri bölgelerin yöneticilerine emir
unvanını vermeye başladılar. Palermo fethedildikten hemen sonra şehre
atanan yöneticiye verilen emir anlamındaki Ammiratus idi. Yine Kuzey
Afrika fetihlerinden sonra bölgeye atadıkları yöneticilere kadı unvanını
verdiler. Dönemin Sicilya’sının en büyük rütbesi Ammiratus
Ammiratorum yani Emirü’l-Ümera idi ve bu unvan doğrudan
Müslümanlardan alınmıştı. Bu unvan dönemin Hristiyan devletleri
arasında sadece Sicilya’da kullanılmaktaydı. Arapça bilen II. Roger’in
imzası Elhamdulillahi şükran li-niamihi idi ve lakabı da Mutez
Billah’tı. Kuzey Afrika’da İfrikiyye’nin tamamen Norman yönetimine
girmesinin ardından bölgeye atanan Muhammet b. Reşat burayı naib
unvanıyla yönetti. Kraldan sonra en yüksek yetkiye sahip olan Emirü’lÜmera I. William dönemine kadar uygulanmaya devam ettiyse de bu
dönemde Maio’nun bu makamı kötü amaçlı kullanılması sebebiyle
kaldırıldı. II. William döneminde de İslami etkinin devam ettiğine şahit
olmaktayız. Onun da saray görevlilerinin çoğunluğunu Müslümanlar
oluşturmaktaydı. Öncesinde ise I. William ada Müslümanlarına iyi
davrandığı ve Müslümanları himaye ettiği için Kötü William unvanını
almıştı (Smit, 20119: 26). II. Friedrich ise İslami gelenekleri o kadar
çok benimsemişti ki öldüğünde Arap kıyafetleri ile kefenlenip
defnedilmişti. O kadar ki kendisinin imza yetkili kişisi bir Müslüman
olan İbn Abdurrahman’dı. İlginçtir ki onun sarayında doğuya has
haremlik selamlık bölümleri bulunuyordu. II. Friedrich’in yönetim tarzı
tamamen İslami yönetimi andırmaktadır. Bekir Karlığa’dan alıntı yapan
Mehmet Azimli, II. Friedrich’in kralın buyruklarını ilahi emir gibi
algılayan yönetim şekli yerine halifeliğe benzeyen ve kralların yetki ve
emirlerini sorgulayan bir yönetim şekli kurmak istediğini belirterek ilk
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laik manada yönetimi onun düşlediğini belirtmektedir (Azimli, 2013:
1117-118).
Norman krallarının krallıkları yönetme tarzlarına ve
kullandıkları unvanlar bakıldığında görülen onların krallıklarını aslında
İslami bir sultanlık gibi yönettikleri olacaktır. Krallar da zaten bir sultan
gibi davranıyor, giyiniyor hatta defnediliyordu. İslami bir müessese
olan divan önceki gibi kullanılmaya devam etmiş, finans alanında
Fatımi kökenli olan Divanü’t-Tahkik ve Divanü’l-Ma’mur kurulmuştur.
Toprak alım-satımında da Divanü’l-Fevaid divanı kurulmuştu.
Divanlarda tutulan defterlere de defiter ya da defer denmekteydi ve bu
defterler Arapça ve Grekçe tutuluyordu. İslam dünyasındaki Divan-ı
Mezalim ise II. Roger tarafından kurulmuştur. Yine II. Roger kraliyet
divanını kurdurmuş ve burada bütün önemli yazışmaları
kaydettirmiştir. Zamanla bu divan krallığın en aktif kurumu haline
gelmiştir (Şahin, 2016: 209-212).
Özellikle Kral II. Roger, önceki İslami yönetim usulleri,
kurumları ve memurlarını ya olduğu gibi almış ya da yenileyerek
kullanmış ve böylece Sicilya’nın yönetim biçimi İslami bir hal almıştır
(Johns, 2007: 5). Onun kurduğu bu sistem kendisinden ve krallığından
daha fazla yaşamıştır.
Zirai ve Endüstriyel Alandaki Etkiler
Avrupa’ya pek çok yeni zirai ürünün İspanya ve Sicilya
üzerinden girdiği tartışılmaz bir gerçektir. Yaklaşık iki asır boyunca
Sicilya’ya yerleşen Müslümanlar adaya İslam devletlerinin uyguladığı
ve Sicilya ve Avrupa’da henüz bilinmeyen pek çok zirai uygulamayı da
getirmişlerdir. Bunların arasında Mısır ve Mezopotamya’da uygulanan
ziraat ve sulama ilmini ve sulama kanallarını sayabiliriz. Zaten verimli
bir ada olan Sicilya’nın tarımı Müslümanların katkıları ile önemli bir
değişim yaşamış, burada meydana gelen zirai yenilikler Avrupa’ya da
aktarılmıştır. Sicilya’da meydana gelen zirai gelişmeler onu Avrupa’nın
en zengin yerleri arasına çıkarmıştır (Şahin, 2016: 267). Müslümanların
adaya sunduğu sulama kanalları ile üretim artmış, buna paralel olarak
da refah seviyesi yükselmiştir. Yine Sicilya ve Avrupalıların tanımadığı
pek çok ürün Müslümanlar sayesinde tanınmıştır. Bunların arasında
adanın iklimine uygun olan zeytin, pamuk, şekerkamışı, limon, portakal
ve fıstığı sayabiliriz ki bu ürünlerin üretim şekillerini geliştirip
Avrupa’ya yayılmasını sağlayan Müslümanlardır. Bu ürünlerin
tanıtılmasının yanında mevcut pek çok ürünün üretim teknikleri de
Müslümanların yeni teknikeri sayesinde ilkellikten kurtulmuştur.
Önceki dönemlerde Sicilya tarımında toprakları nadasa bırakmak
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yaygın bir yöntemdi. Ancak Müslümanlar nadas usulüne son vermiş ve
topraklar tam kapasiteyle kullanılmaya başlamıştır. Pek çok meyve ve
sebze isimleri de Arapça olarak kullanılmaya devam etmiştir (Azimli,
2013: 126). Müslümanların ziraatta öncü ve öğretici olmaları onları bu
sektörün de liderleri haline getirmiştir. Müslümanların bu
yeteneklerinin farkında olan Norman yöneticileri onların tarımsal
faaliyetlerine müdahale etmemişlerdir. Durum böyle olunca da Endülüs
hariç Avrupa’nın o güne kadar şahit olmadığı pek çok zirai yenilik
Sicilya’da yaşanmıştır.
Tarımda yaşanan gelişmeler ipek böceği üretimini de geliştirmiş,
bu gelişimden etkilenen kumaş üretimi de adanın önemli gelir
kaynakları arasına girmiştir. Sicilya’da üretilen kumaş Avrupa’nın yanı
sıra Kuzey Afrika’ya da ithal edilmiştir. İleriki dönemlerde
Müslümanlarının adadan sürülmesi şeker kamışı üretimini etkilemiş ve
ileride şeker üretimi krizi yaşanmıştır (Abulafia, 2000: 220).
Müslümanların ada tarımını iyileştirmeleri Sicilya’nın tarım karakterini
derinden etkilemiş, geliştirilen yeni ürünler adanın günümüze kadar
olan ekonomik yapısını da belirlemiştir (Gabrielli, 1974: 75). Bütün bu
tarımsal yeniliklerin yanında Müslümanlar adanın yerli halkına tarım
tekniklerinin nasıl uygulanacağını ve nasıl ekim ve hasat yapılacağını
da öğretmişlerdir. Çeşitli türlerde tahıllar listelenmiş ve sulama,
öğütme, kurutma, salamura ve tuzlama gibi işlemler hakkında yönetim
bilgileri sergilenmiştir. Ayrıca yün, pamuk keten ve ipek dokumacılığı
da anlatılmıştır (Tez, 2014: 119) Bu tür gelişmeler ve bunlara paralel
olarak endüstrinin de gelişmesi, kumaş üretimini daha modern hale
getirmiş ve ortaya Sicilya kumaşı gibi devrin en kaliteli kumaşların
birisi çıkmıştır. Bu kumaş Avrupa saraylarının en aranır kumaşları
arasına da girmeyi başarmıştır.
Müslümanlar yukarıda sayılan alanlarda olduğu gibi endüstriyel
üretim ve teknikleri alanında da pek çok yeniliğe imza attılar ve bu
yenilikleri Avrupa’ya tanıttılar. Müslümanlar maden işletmeciliğinin
yerli halka öğretilip geliştirilmesinde önemli katkılarda bulundular.
Onlar ilk olarak demir, gümüş, kükürt, bakır ve granit gibi madenlerin
çıkarılıp işlenmesine dair asırlar boyunca edindikleri bilgi ve
becerilerini Sicilya’ya da aktarıp uyguladılar. Örneğin zirai üretim
teknolojilerini Sicilya’ya Müslümanlar öğretmişlerdir. Bunlara bir
örnek olarak şeker kamışı üretimini Avrupa’da ilk defa Sicilya’da
uygulayan Müslümanlar şekerkamışından şekeri üretmek için yel
değirmenlerini kullanıyorlardı. Böylece bu bitkiden şeker elde etmeyi
kolaylaştırıyorlardı (Şahin, 2016: 258). Endüstriyel sanatların yerli
halka öğretilmesinde Müslümanların rolü büyüktü. Aslen doğu İslam
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topraklarında doğan pirinç eşya üzerine altın ve gümüş gibi değerli
maden işlemeciliği Müslümanlar sayesinde Sicilya’ya taşınmış,
buradan da Avrupa’ya intikal etmiştir. Tekstil, kağıt üretimi ve
ipekçilik gibi pek çok endüstri dalı burada geliştirilmiştir. Norman
döneminin en önemli endüstri kolu dokumacılıktı. Palermo sarayında
kurulan dikimevinde hanedan üyelerine kıyafetlerini dikilmiş, hatta bu
kıyafetlerin üzerine kufi hat başta olmak üzere İslami süslemeler
yapılmıştır. Gelişen kumaş endüstrisi sayesinde Sicilya kumaşı Mısır
kumaşı ile yarışır hale gelmişti (Azimli, 2013: 127). Sicilya’da üretilen
kumaşlar Avrupa’da lüks tüketim ürünleri arasına kolaylıkla
girebilmiştir. Pek çok ortaçağ Müslüman seyyahı burada üretilen
kumaşların Hristiyan ülkelere gönderildiğinden bahsetmektedir.
Şekerkamışının da Sicilya endüstrisindeki yeri büyüktür. Şeker,
dönemin Avrupa’sının lüks tüketim maddeleri arasındaydı.
Müslümanlar sayesinde daha modern tekniklere kavuşan bu maddenin
üretimi ve üretilen şekerin kendisi Avrupa sofralarındaki yerini almış
ve Sicilya şekeri Avrupa’nın arananları arasına girmiştir (es-Samir,
2008: 675).
Avrupa’nın kâğıt ile tanışmasında yine Sicilya’nın rolü vardır.
Sicilya’da Müslümanların hâkim olduğu dönemde papirüs ağacından
kağıt elde ediliyordu. Bu ağaçlar, Sicilya’ya Müslümanlarca
getirilmişlerdi. Daha sonra kağıt kullanımı Norman Sicilya’sında
yaygınlaştı. Müslümanlar, Sicilya’da papirüs bitkisinin yetiştirilmesi ve
bundan kağıt elde etme becerisini Sicilyalılara öğrettiler. Ünlü tarihçi
Sigrid Hunke (1997: 47) kağıdın Sicilya’dan Avrupa’ya aktarılmasını
şu sözleriyle ifade eder; "Batı, nihayet kültürün en mühim yapı
taşlarından biri, zihni hayatın emsalsiz kirişi olan bu faydalı maddeyi
(kağıdı), Sicilya ve Endülüs Müslümanlarından öğrenir..." Bunun
öncesinde Avrupa’da pahalı bir madde olan ipekten kağıt üretiliyordu.
Müslümanlar onlara paçavradan kağıt üretimini öğrettiler. Avrupa’nın
ilk kağıt fabrikası bu sayede Palermo’da kuruldu. Kağıdın bollaşması
Rönesans’ı etkileyen amiller arasında gösterilmektedir (Azimli, 2013:
128).
Gemi yapımı endüstrisinde Müslümanların Sicilya üzerinden
Avrupa’ya katkıları oldukça fazla olmuştur. Normanlar döneminde
Sicilya denizciliği Müslümanların katkıları ile en parlak dönemlerinden
birisini yaşamıştır diyebiliriz. Zira Müslümanlar her alanda olduğu gibi
gemi sanayisinde de pek çok yeniliği Sicilyalılara öğretmişlerdi. Bu
yeniliklerin arasında bitki liflerinden halat üretimini ve neft üretim
tekniklerini sıralayabiliriz. Fetihler ile okyanuslara açılan Müslümanlar
okyanuslara dayanabilecek gemileri inşa etmede geri kalmadılar. Bu
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gemilerde uygulanan tekniklerin de Sicilya’ya ulaşması fazla zaman
almadı. Okyanus sularına dayanıklı gemiler yapmayı öğrenen
Avrupalılar uzun vadede bu gemiler sayesinde okyanusları aşmayı
başarmış ve Amerika’yı keşfetmelerinin önü açılmıştır. Görüldüğü gibi
Avrupa tarihini derinden etkileyen Rönesans’ta İslami izlerin olduğu
gibi coğrafi keşiflerde de Müslüman denizcilerin tekniklerinin etkisi
görülmektedir. Bu iki etkinin yaşanmasında Sicilya Müslümanlarının
rolleri tartışmasızdır.
Mimari ve Sanatsal Alandaki Etkiler
Sicilya İslam mimarisi Sicilya üzerinden batı medeniyetini
etkileyen bir başka unsurdur. Her şeyden önce Müslümanların mimari
alanda Sicilya’ya ilk büyük katkıları şehirleşme ve şehircilik yönünde
olmuştur ki önceki dönemlerde Sicilya şehirleri yılların getirdiği istila
sonuçlarına paralel olarak yıkıp ve bitap bir haldeydi. Şehirler asayişten
yoksundu ve halk da ortak yaşama kültüründen habersizdi. Ekonominin
gelişmemiş olması şehir hayatını da etkiliyor, gelir seviyesi düşük
şehirlerde mimari gelişemiyordu. Sicilya’da Roma dönemindeki
estetik, zarafet, görkem ve sanatsal üsluba asırlardır rastlanamıyordu.
Bütün bunların akabinde Müslümanlar adayı fethettiklerinde adaya
asırlardan beri yoğrularak gelen ve gelişen İslam miri usullerini de
getirdiler. İslam dünyasından edinilen bilgi ve tecrübe Norman
döneminde yeni sanat anlayışlarının ve üsluplarının doğmasına vesile
oldu. Adanın yeni hakimi olan Normanlar eski İslami usulleri ter
etmeyerek onlara eni anlamlar ve yorumlar kattılar. Bu yorumlar o
kadar ileri bir seviyeye ulaştı ki Sicilya Norman ya da Norman-İslam
sanatı dediğimiz yeni bir tarzın doğmasına vesile oldu. Sicilya tarihinde
pek çok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmıştı ve Normanlar
bunların en sonuncusuydu. Bu zenginlikten faydalanmasını bilen
Normanlar İslam sanatı başta olmak üzere önceki medeniyetlerden bir
şeyler almışlar ve bunlarla bir üslup ortaya çıkarmışlardır ki buna da
Sicilya Norman ya da Norman-İslam sanatı denmektedir.
Sicilya Norman mimarisi Roma ve İslam sanatlarının
karışımından oluşmaktadır. Süslemelerde ise İslam etkisinin hakim
olduğu görülmektedir. İslami etkiler o kadar yoğundur ki kiliselerin
Rönesans’ın çan kuleleri Mısır Fatımi mimarisini andırmaktadır. II.
Roger’in Palermo’da inşa ettirdiği büyük kilisenin tavan süslemeleri
İslami geleneğe göre yapılmış ve kufi yazılarla süslenmiştir. Bu ve
bunun gibi yapıların ustaları ya da mimarları genelde Müslümanlardı.
İslami mimari etkileri içinde, sivri kemer tarzı gotik mimari içerisindeki
yerini alarak Rönesans yapılarını etkilemiş, kemer kubbe kasnakları,
yonca yapraklı süslemeler, çiçek motifleri, mozaik kaplama ve
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oymacılık Sicilya ve Avrupa’da yaygın şekilde görülmeye başlanmıştır.
Hatta fildişi oymacılığı ve kufi hatlar kilise içlerine kadar girerek bu
mekanları daha zarif hale getirmiştir (Azimli, 2013: 119-120).
Hem Müslüman hem de Norman döneminin en görkemli şehri
başkent Palermo’dur. Norman kralları Sicilya’yı İslami etkilerle
yaptıkları saraylarla doldurmuştur. Bunların arasında II. William’ın
Messina’da yaptırdığı beyaz saray dönemin seyyahı İbn Cübeyr
tarafından hayranlıkla tasvir edilmiştir (İbn Cübeyr, 2008: 243). Adayı
yıkık görüntüsünden kurtaran Müslümanlardan sonra Normanlar da
imar faaliyetlerine önem vermişler ve Palermo şehri başta olmak üzere
Sicilya’yı yeni üsluplarıyla donatmışlardır. Yine İbn Cübeyr (2008:
249), başkent Palermo’yu anlatırken hayranlığını gizleyememekte,
şehrin saraylar ve çiçek bahçeleriyle süslendiğinden bahsetmektedir.
Palermo’nun nüfusu da Endülüs şehirleriyle yarışır duruma gelmiştir ki
İbn Cübeyr’in yazdıklarına göre o dönemde Palermo’nun nüfusu
yaklaşık üç yüz bindir. Palermo ve Sicilya’nın bu denli gelişmenin
sebebi adayı asırlık viranelikten kurtaran İslam medeniyeti ve bu
medeniyete yeni bir soluk getiren Normanlardır.
Sicilya’yı Norman döneminde gezen bir kişi burasının bir İslam
şehri olduğu izlenimine kapılabilirdi. Çükü İslami tarzda yapılan
saraylar, bahçeler ve parklar şehrin her yerini donatmıştı. İslami
dönemden kalma pek çok eser bu gün hala görülebilmektedir.
Camilerin pek çoğu sonradan kiliseye çevrilmiştir. Müslümanların
yaptığı hisar ve kalelerin bazıları hala ayaktadır. Bahçe süslemeleri ve
süsleme tekniklerini de öğreten yine Müslümanlardır (Şahin, 2016:
282). II. Roger başta olmak üzere Norman döneminde yapılan pek çok
eser eski İslam eserlerinin yerlerinden yükseltilmiştir. Zaten Norman
kralları İslam sanatına ayrı bir hayranlık da duyuyorlardı (Kalın, 2016:
147).
Ortaçağ İspanyası, uzun bir süre Arapların yurdu olan
Endülüs’ün bir çok sanatsal geleneğini miras olarak devralmıştır. Aynı
şekilde uzun bir süre Arapların elinde tuttukları Sicilya’da İtalyan
sanatını etkilemiştir (Bammate, 2014: 72). Endüstri ile sıkı bağları olan
dokuma ve kumaş sanayisinin dokumacılığında bir sanat olarak
gelişimine katkıda bulunmuştur. Sicilya kumaşının kalitesinden ve
Avrupa’da aranır olduğundan bahsetmiştik. Müslüman sanatçıların
yaptığı işlemeli kumaşları Hıristiyanlar da öğrenmiş bu tarz buradan
Avrupa saraylarına kadar yayılmıştır. İslam sanatının etkilerini ciltli
kitaplar üzerinde de görebilmekteyiz. Ciltçilikte mahir olan Müslüman
ustalar bu sanatı yeli halka da öğreterek Avrupa’ya yayılmasına vesile
oldular. Bu yönüyle Sicilya, her ne kadar Hıritiyan Normanlar
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tarafından yönetilse de İslam dünyasının bir parçası olarak kalmıştır
(Watt, 2013: 16).
Norman Sicilya’sında özel bir Hristiyan-İslam kültürünün ortaya
çıkması o zamanın Müslüman uygarlığının ve Fatımi sanatının kültürel
üstünlüğünü sergilemektedir. Sicilya, iki asrı aşan İslam
egemenliğinden sonra İspanya’da olduğu gibi bir tür yeniden fetih ile
geri alınmamış; aksine hem İtalyan hem de Araplara göre barbar bir
topluluk olan Normanlar tarafından ele geçirilmiştir. Devlet
yönetiminde Normanların bütünüyle Müslümanların kurduğu sistemi
sürdürdükleri görülmüştür. Sarayda giysiler, törenler, rütbeler ve sikke
kesimi konusunda da Arap geleneği sürdürülmüştür (Tez, 2014: 124).
Diğer Alanlardaki Etkiler
Sicilya Müslümanlarının ortaya koyduğu bilimsel ve kültürel
birikim zamanın Avrupa’sının oldukça ilerisindeydi. Sicilya’ya
yerleşen Müslümanlar adanın bilimsel alandaki etkinliğini
yükselttikleri gibi kültürel alanda da adayı Avrupa’nın önemli
merkezlerinden biri haline getirdiler. Adadaki İslam etkisi o kadar
belirgin hale gelmiştir ki noel kutlamalarında bile Hristiyanlar özellikle
de kadılar birer Müslüman gibi giyiniyorlardı. Kıyafet konusunda İslam
etkisi oldukça fazlaydı. Hatta kral II. William’ın kıyafetlerini
hazırlayan terzi dahi Yahya b. Fityan adında Müslüman bir terziydi.
Adaya sonradan yerleşen Normanlar, Müslümanların oluşturduğu
kültürel ortamın hayranı oldular. Krallar kendilerine Müslüman
sultanlarınkine benzer saraylar inşa ettiler. Normanlar Müslümanların
mimari tarzlarını o kadar benimsediler ki kendi yaptıkları eserlerinde
İslami tarzlardan etkilendiler ve bu etkileşim sonucunda ortaya SicilyaNorman ya da Norman-İslam sanatı denilen yeni bir üslup çıkardılar
(Azimli, 2013: 119).
Norman saraylarında kralların teşvikiyle canlı bir kültürel hayat
yaşanıyordu. Hoşgörülü ortam sayesinde birbiriyle kaynaşan etnik
gruplar sanatta, mimaride ve sosyal hayatta ortaya yeni bir tarz
çıkarmışlardı. Meydana gelen bu tarz ve hoşgörü ortamı Sicilya’dan
Avrupa’ya yayılmıştır. Taşra konu dışı bırakıldığında şehirlerde zengin
bir entelektüel ortam yaşanmaktaydı ve halkın gelir seviyesi de
yüksekti.
Ortaçağ Sicilya ve İtalya tarihi İslam, Grek ve Roma gibi üç
büyük uygarlığın neredeyse bütün özelliklerini barındırmaktaydı. Ada
bu özelliğiyle pek çokları tarafından Akdeniz’in indeksi olarak
anılmaktadır. 1072’de Palermo'nun Normanların eline geçmesi,
Akdeniz dünyası üzerindeki Latin Hristiyan genişlemesinin dönüm
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noktasını oluşturmaktadır. Normanlar için adanın fethi 30 yıl sürdü
ancak, adadaki son Müslüman varlıklarının adayı terk etmesi başkentin
düşüşünden 180 yıl sonra, II. Friedrick döneminde gerçekleşti. Ada
İslam fetihleriyle Müslüman kültürü içerisine dahil olmuştu.
Müslümanlar başta Palermo şehri olmak üzere adanın medeniyet
seviyesini oldukça yükseltmişlerdi (Dalli, 2007: 66). Ancak, adanın
Normanlar tarafından fethi ile adadaki İslam'ın varlığı belli
aşamalardan sonra tamamen ortadan kaldırılmıştır ve ada Latin
Hristiyan dünyasına tamamen dahil olmuştur. Papalığın baskısına daha
fazla dayanamayan II. Friedrich Müslümanlara Hristiyan olmak ya da
adayı terk etmek dışında başka seçenek bırakmamış, Müslümanlar da
ya Kuzey Afrika ve Lucera’ya göç etmişler ya da Hristiyanlaşmışlardır.
Lucera’ya göç edenler de kılıçtan geçirilmişlerdir (Abulafia 1990: 109).
Müslümanların adadan ayrılmalarının ardından adada bir gerileme
dönemi yaşanmış ve Sicilya tarihinde bir daha bilim ve kültür alanında
bu kadar yüksek bir seviyeye çıkamamıştır. Müslümanların
terklerinden sonra Sicilya’nın düştüğü konum Müslümanların adaya
olan katkıları göstermesi bakımından da önemlidir. Sicilya
Müslümanlarının katkıları sayesinde Sicilya Norman Krallığının
ulaştığı seviyeye bir asır boyunca Avrupa’da hiçbir krallık
ulaşamamıştır. Endülüs hariç tutulduğunda kıta Avrupa’sının Sicilya ile
kıyaslanması durumunda Sicilya ile diğer Avrupalı Hristiyan devletler
arasındaki bilimsel ve kültürel farklar görülecektir.
Sonuç
Sicilya’da İslam’ın varlığı yaklaşık dört asır kadar sürmüş, bu
süre içerisinde Müslümanlar gerek yönetenler ve gerekse de
yönetilenler olarak ortaya koydukları medeniyet seviyesiyle Avrupa’yı
etkilemiş ve bazı alanlarda da değiştirmişlerdir. Müslümanların adaya
ve Avrupa’ya en önemli etkilerinden birisi meydana getirdikleri
bilimsel çalışmalar ile adaya XII ve XIII. Asırda erken bir Rönesans
yaşatmaları olmuştur ki bunun tesirleriyle XV. Asır Rönesans’ı
yaşanabilmiştir. Bir başka önemli etki de açık denizlere dayanıklı gemi
yapımı tekniklerini Müslümanlardan öğrenen Avrupalılar uzun vadede
Amerika kıtasını keşfedebilmişlerdir. Burada haritacı el-İdrisî’nin
katkılarını unutmamak gerekir ki onun haritasından geliştirilen yeni
haritalar Avrupalıların ufkunu açmıştır. Sicilya’da meydana gelen
kozmopolit yapı, Endülüs ile beraber, ortak yaşama kültürünü
Avrupalılara tanıtmış, Arap, Berberi, Grek, Latin ve Norman gibi etnik,
Müslüman, Hristiyan ve Yahudi gibi dini kökenliler adada asırlarca
barış içerisinde yaşamışlardır. Endülüs medeniyetinin convivencia
(birlikte yaşama kültürü) dedikleri bu ortam hem Sicilya’da hem de
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Endülüs’te ne yazık ki uzun ömürlü olamamıştır. İbrahim Kalın’ın
deyimiyle Avrupa burada birlikte yaşama kültürünü ve tecrübesini
kaybetmiştir.
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17. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI-VENEDİK
İLİŞKİLERİ1
OTTOMAN VENETIAN RELATIONS IN THE EARLY 17TH
CENTURY
Metin AKİS
Özet
Korsanlık bütün Ak Denizde, her dönemde olduğu gibi 17. Yüzyılda da temel
sorunlarından birisiydi. Ticaretin uzun süren gemi yolculukları ile yapılabildiği
bu dönemde, korsanlara Osmanlı idaresi bakımından iyi gözle bakılması elbette
mümkün değildir. Bunlara karşı çeşitli önlemler alınmıştır. Sadece karsan
saldırıları açısından bakıldığında Venedik için Ak Denizde korsan saldırılarına
maruz kalmaları ticaretleri açısından yaşamsal öneme de sahip bir durum
değildi. Osmanlı açısından vilayetlerden elde edilen tarımsal üretimin
tüketimden fazla olan kısımları ticaret metaı olarak değerlendirilmekte idi. Bu
durumda Osmanlı Devletinin tavrı kendisi ile harp durumunda olmayan
ülkelerin tüccarlarına satış yapılması yönündeydi. Osmanlı ile o ülkenin harp
durumu sona erdiğinde ticaret normal konumuna dönmekteydi. 17. Yüzyıl
Osmanlı-Venedik ilişkileri bağlamında değerlendireceğimiz çalışmamız.
Venedik ve Osmanlı arşiv belgelerine dayanmaktadır. Ana karakterini
korsanlık olarak tanımlayacağımız bu ikili ilişkilerin özünde güç faktörüne
dayalı ikili ekonomik çıkarlar karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Denizciliği, Venedik, Korsanlık

Abstract
Piracy has been one of the main problems in the 17th Century, as in all periods
in the whole Mediterranean Sea. Of course, it is not possible to look at pirates
as a good in terms of Ottoman administration in this period when trade can be
done with long journeys of ships. Various measures have been taken against
them. From the point of view of the piracy attacks for Venice they were
carrying, it was not the case that they had a vital prescription in terms of their
trade to be exposed to pirate attacks on the Mediterranean Sea. In terms of
Ottomans, the parts of agricultural production, which are obtained from
provinces more than consumption, were considered as commodities of
commerce. In this case, the Ottoman State was in a position to sell to the
merchants of countries that were not in a state of war with itself. When the war
situation of the Ottoman and that country had come to an end, the trade was
returning to its normal position. We have looked at this article both in Venetian
and Ottoman archive documents. In the study we will evaluate in the context of
17th century Ottoman-Venetian relations. When we define the main character

Bu bildiri 15-17 Eylül 2014 yapılan, XVII. Türk Tarih Kongresi’ne sunulmuş, henüz
basılmamış bildirinin tekrar gözden geçirilmiş şeklidir.
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as piracy at the core of these bilateral relations, depending power relations with
each other on beneficiary economic based interests.
Key Words: Ottoman Navy, Venice, Piracy

Giriş
Venediklilerin Ak Deniz ticareti ile ilgilenmeye başlaması,
Osmanlı Devletinin kuruluşundan çok önceye dayanmaktadır. 1207
yılında Selçuklu Türkleri Venediklilere ticari ayrıcalıklar tanıdılar.
Yine Batı Anadolu’da bir Türkmen Beyliği olan Aydınoğlu Beyliğinin
idarecisi Hıdır Bey döneminde 1348 yılında ticari nitelikli bir barış
antlaşması imzalandı.2
Osmanlı Devleti Venedik’le olan hukuki statüsünü dönem
dönem vermiş olduğu ahitnamelerle yürütmüştür. Ahitname
“muahede” ve “antlaşma kâğıdı” anlamlarına gelmektedir. Dar’ül-harp
te yaşayan Müslüman olmayanlar İslâm hukukuna göre “Harbi”
statüsünde görülür ve kanun himayesine alınmaları için “eman” elde
etmeleri gerekmekteydi. Bu da ahitname ile mümkündü. Karşılıklı veya
tek taraflı olarak yapılan ahitnameler kardeşlik ve barış yemini edilerek
imzalanırdı.3 Osmanlı ahitnamelerine mevzu olan imtiyazlarda fıkıh
esaslarına uygunluk, politik ve ekonomik çıkarlar göz önünde
bulundurulurdu. Hristiyan devletleri Osmanlı ile yaptıkları ahitnameler
sayesinde Pazar imkânına kavuşurken, Osmanlı Devleti de bunun
karşılığında Avrupa’da ittifak oluşturma imkânı ve bazı az bulunan
kalay, çelik ve kumaş vb. maddeleri alma imkânı sağlamaktaydı.4
Osmanlı öncelikle Venedik deniz gücünü dengelemek amacıyla
Cenevizlilerle ortaklık yaptı ve 1352 tarihinde bir takım
kapitülasyonları içeren antlaşmalar imzalayarak daha zayıf güç
konumunda olan Cenevizliler ile Ak Deniz ticaretine denge getirmeye
çalıştı. Daha sonra da benzer tavırlar Floransa ve Raguza için de
gösterildi.5
Bir Hayat Tarzı ve Ticaret Usulü Olarak Korsanlık
Korsanlık bütün Ak Denizde, dönemlerde olduğu gibi 17.
Yüzyılın da temel sorunlarından birisidir. Ticaretin uzun süren gemi
yolculukları ile yapılabildiği bu dönemde, korsanlara Osmanlı idaresi
İnalcık, “An Outline Of Ottoman-Venetian Relations”, Frienze, Ed. Leo S. Olschki,
MCMLXXVII,s.83.
3 Emine Kaçan Erdoğan, “1701 tarihli Osmanlı-Venedik Ahitnamesi”, ”. Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 4, S. 1, Haziran 2003,s.64-65.
4 Zekeriye Türkmen, “Osmanlı Devletinde Kapitülasyonların Uygulanışına Toplu Bir
Bakış”, OTAM, Sayı: 6, Ankara 1995,s.328.
5 İnalcık,”An Outline”, 85.
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bakımından iyi gözle bakılması elbette mümkün değildir. Bunlarla ilgili
çeşitli önlemler de alınmaktaydı. Haddi zatında Venedik için Ak
Denizde korsan saldırılarına maruz kalmaları ticaretleri açısından
yaşamsal öneme de sahip bir durum değildi.6
Vilayetlerde elde edilen tarımsal üretimin fazla olan kısımları
ticaret metaı olarak değerlendirilmekte idi. Bu durumda Osmanlı
Devletinin tavrı kendisi ile harp durumunda olmayan ülkelerin
tüccarlarına satış yapılmaması gerekiyordu. Ramazan 1046H./Şubat
1637M. Tarihli Avlonya Sancağı Beyine yazılan hüküm bu konuyu
ihtiva etmektedir. Venedik Cumhuriyeti her hâlükârda harbi devlet
olarak tanımlanmayarak bu devlete yapılacak satışlar teşvik edilmekte
iken Avlonya Kalesi Ağası olan Ali Ağa ve Avlonya’da yerleşik bazı
kişiler padişahın emrine muhalefet ederek Osmanlı Devletinin harp
halinde bulunduğu devletlere satış yaptıklarını ve hatta daha da ileri
giderek
ticaret yapmak maksadıyla gelen Venedik gemilerini
yalılardan geçerken top atışları ile batırdıklarını ve gemi enkazından
canlı olarak çıkan iki Venedikliyi de yakalayıp hapsetmişlerdi.
Saraydan gönderilen ferman ile bu şahısların Venedik gemi
kaptanlarına teslim edilmelerini ve fermana muhalif olarak
Venedikliler haricinde kimseye hububat satılmaması istenmekteydi.7
Venedik Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkileri
sadece ticari ilişkiler olarak göremeyiz. Osmanlı Venediklilerin sulh
şartlarına riayet etmesine oldukça önem vermekte idi. Venedik sulh
şartlarına uyduğu müddetçe Osmanlı Devleti de sulh şartlarına uymak
istiyordu. Bu açıdan her türlü referansında Venedik’in ahitname
şartlarına uyduğunu ve Osmanlı ülkesinden de ahitnameyi bozacak
herhangi bir davranışta bulunulmamasını işitiyordu. Bu maksatla Bosna
Defterdarı olan Mahmud Efendiye ve Silahtar Paşa Hazretlerinin
Kethüdası Mehmed Ağa’ya yazılan bir emirde Bosna’daki İspelet adlı
iskeleye gelen ve giden Venedikli tüccar taifesinin buradaki eşkıya
baskınları nedeniyle ticaretinde azalmalar yaşandığını burasının
yeniden mamur duruma getirilmesini ve Venediklilerin tüccarlarının
himaye edilerek korunmasın istenmekte, ayrıca Venediklilerin “etıbbai aliyyenin hulus üzere sadıkane dostları olduğu” vurgulanmakta

Nicolas Vatin, Rodos Şövalyeleri ve Osmanlılar Doğu Akdeniz’de Savaş, Diplomasi
ve Korsanlık 1480-1522, Çev:Tülin Altınova, İstanbul 2004, s.123. Bu konuyla ilgili
olarak ayrıca bkz. Maria Pia Pedani,” Ottoman Merchants in The Adriatic.Trade And
Sumuggling” Acta Histriae,16, 2008,1-2, s.155-172.
7 Venedik Devlet Arşivleri (Bundan sonra kısaca VDA), Balia A Canstantinapoli
(Bundan sonra kısaca BC), Dosya No:342, Cilt No: 12, Belge No:1.
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iskelelerin daha fazla çalışmasının çok önmeli olduğu vurgulanmakta
idi.8
1636-1640 yılları arasında Venedik ile Osmanlı Devleti arasında
yapılan ticaretin bir kısmını da canlı hayvan ticareti oluşturmakta idi.
Bu türden ticaret herhangi bir sorun yaşanması durumunda Venedik
baylosu tarafından Osmanlı resmi makamlarına bildirilmekte idi.
Bunlardan bir tanesi de eski Rumeli Beğlerbeğisi olan ve arpalık
usulüne göre Hersek Sancağı mutasarrıfı olan Nuh Paşaya ve
İskenderiye Sancağındaki Karacadağ kadısına yazılan hüküm ile ortaya
çıkmakta idi. Olay Venedik’in Kotor Kalesine 150 baş öküz taşıyan
geminin İskenderiye Sancağına bağlı Karacadağ nahiyesinde bulunan
ve Babavance Köyü halkından olan Kükan oğlu Vaçko adlı zımmi bu
miktarda öküzü çalmış olmasından dolayı yakalnması ve öküzlerin
sahiplerine teslim edilmesine dair olmuştur.9
IV.Murat döneminin sonlarında Osmanlı Devleti karşılaştığı en
temel problemlerden birisi de eşkıya gruplarının ahitname ile dostluk
bağları tesis edilmiş Venedik gibi devletlere karşı girişmiş oldukları
saldırılar ve gasp olaylarıdır. Padişah çeşitli emirler göndermek
suretiyle beğlerbeğlerinden, sancakbeylerinden ve kadılardan ısrarla bu
türden vakaların meydana gelmemesi istemekteydi. Bunlardan birisi de
eski Tunus Beğlerbeği olan ve arpalık olarak Mora Sancağı Mutasarrıfı
olan Ahmed Paşa’ya ve diğer görevlilere yazılan fermana göre;
Özellikle Mağrip kökenli eşkıyalık hareketlerinden bahsedilmekte ve
bu Mağrib levendlerinin Venedikle Osmanlı arasında olan dostluğa
rağmen buna riayet etmediklerini, denizde korsanlık yaptıklarını,
Venedik tüccarının mallarını ve erzaklarını çaldıklarını ve tüccar
taifesinin daha önceki gibi Osmanlı limanlarına fazlaca
gelmediklerinden yakınmaktadır. Bundan dolayı mîrî gümrük
gelirlerinde azalma meydana geldiği ve bu türden faaliyetlerden men
edilmeleri için pek çok emir gönderilmiş olmasına rağmen zararlarına
engel olunamadığı yazılmaktadır.
Buna çözüm olarak da Modon, Koron, Navarin gibi iskelelere her
hangi bir korsan gemisi yanaştığı vakit bunların Venedik gemilerine
zarar vermemesi için önlemlerin alınmasını korsan gemisi reislerinin ve
levent zabitlerinin yerel halktan kefilleri var ise iskelereden alışveriş
yapabilmelerini eğer bu mümkün olmazsa kesinlikle iskelelere
yanaştırılmamaları istenmekteydi. Ayrıca Osmanlı tarafındaki kale
dizdarlarının, neferat ağalarının bu korsanların baskın, hırsızlık ve
8
9

VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12, Belge No:2.
VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:3.
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yağmalarından elde ettikleri ürünlerinden kendileri adına hisse
almaları, aksine bu tür davranışlar içerisinde bulunanların kesinlikle
yakalanarak hapsedilmeleri istenmektedir. Ayrıca korsanlarla işbirliği
içerisinde olduklarını düşünülen kişiler varsa ve bunların devlete
bildirilmesi gereklerini muhakkak bildirilmesi istenmekteydi.
İdarecilerden de eğer emre uymayan olursa sadece azl edilmekle
kalınmayacağı ve her türlü cezaya çarptırılacağına dair tehditlerde de
bulunulmaktaydı.10
Yine İskenderiye Sancağı Beği’ne ve Karacadağ Kadısına
yazılan bir başka hükümde ise; İskenderiye Sancağında bulunan Bilece
adlı köy halkından olan Kökan adlı zımmi eşkıya ve fesad ehli olduğu
bildirilmekte ve arpalık usulüne göre Hersek Sancağını idare eden Nuh
Paşa eşkıyayı yakalamak için onun köyüne gitmiş, köyü yakmış yıkmış
fakat eşkıyayı yakalayamamıştır. Kökan’da daha sonra Arnavud
eşkıyasına katılarak gelip geçen Venedik gemilerine saldırlar
düzenlemiştir. Onların mal ve erzaklarını gasp ve yağma ederek gizlice
Karacadağ civarına gelmiş ve buranın halkı ile irtibata geçmiştir. Bu
eşkıyanın da yakalanması idarecilerden istenmektedir.11 Kökan
1047H./’de de eşkıyalık faaliyetlerini sürdürmekte ve Kotor Kalesi
tercümanının oğlunu bir işi için Karacadağ Kazasına giderken onu
öldürmek kastıyla üzerine saldırmış ve yaralamıştır.12
Korsanlık, Venedikli tüccar taifesi için her zaman sorun
anlamına geliyordu. İstendil Adası halkından Corci Bodit ve Marko
Dinoris adlı gemiciler korsan taifesinden Yusuf ve Karabatak adlı
kişiler tarafından esir olarak alınmış ve bir yolunu bularak bu esirler
ellerinden kaçmışlar idi. Yalnız daha sonra deniz ticaretlerine devam
ederken İğne Adası zimmileri onların kurtuluş akçesini kendilerinin
ödediklerini iddia ve eziyet etmişlerdir. Rodos Muhafızı Bekir Paşaya
ve kadılara yazılan emirde Venedik’le yapılan antlaşma hatırlatılarak,
eğer Venedik vatandaşı olan bir kişi esir olursa bedelsiz olarak serbest
bırakılma şartı hatırlatılmaktadır.13 Bir başka belgede ise aynı şahısların
yine aynı korsanlar tarafından bin yedi yüz kuruşlarının gasp edildiğini
ve çeşitli eziyetler ettikten sonra yine ellerinden kurtulduklarından
bahsedilmekte ve duruma nihayet vermesi için Mora Beylerbeyi Ahmet
Paşa’ya emir gönderilmiştir.14

10

VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:4.
VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:7.
12 VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:9.
13VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12, Belge No:17.
14 VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:24.
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Ahitname şartlarına uymayan kişiler sadece korsan veya sıradan
haydut konumundaki kişiler olmamaktaydı. Bazen Osmanlının resmi
görevlileri de antlaşma şartlarını ihlal edecek tavırlar içerisinde
bulunabiliyordu. Bu nedenle İskenderiye, Dukakin Sancakbeylerine ve
Vaş Kalesi Dizdarına gönderilen bir emirde; Vaş Kalesine gelen ve
Ormaniçe adı verilen bir kayık Vaş Kalesi Ağası Mehmed tarafından
ahitname şartlarına muhalif olarak alıkonularak taşıdığı mallara el
konulmuştur. Venediklerin Kotor Kalesi hakimi biri kişi
görevlendirerek bu kayık ve içindeki malların iadesini istemiş, mallar
iade edilmiş fakat kayıkta bulunan iki top iade edilmemiştir. Bu topların
iade edilmemesinin iki devlet arasında sulha zarar vereceğinden bahisle
topların da iade edilmesi istenmekteydi.15
Mağrip korsanları Osmanlı-Venedik ilişkilerini her zaman
sorunlu hale getirmekteydiler. Bir defasında Girid Adasına baskın
düzenleyip bazı köyleri basarak soymuşlar ve köylülerden Morko
Antuan Ğavale adlı köylüyü, karısı Elena’yı ve üç küçük oğlunu
beraberinde götürmüşlerdir. Daha sonra önceleri kendisi de Venedik
reayası olan fakat daha sonra Müslüman olarak Şaban adını almış ve
Osmanlı tarafında hizmet eden reis gemisiyle bu topluluğa rast
geldiğinde Marko eski hemşerisi Şaban’a başvurarak kurtarılmasını
istemiş, Şaban’da Şaban’da Mağribli Dayı Murad’a başvurarak onun
bedelsiz olarak saliverilmesini sağlamıştı. Ancak bu kez Şaban Marko
Antunan’dan Salı verilmesi karşılığında bin akçe para talep etmiş, karısı
ve çocuklarını Koron’da esir alarak kendisini parayı bulması için
salmıştı. Koron Kadısına ve dizdarına ve Bekir Paşa’ya yazılan emirde
ahitname şartları hatırlatılarak esirlerin salıverilmesi istenmiştir.16
Bir başka korsanlık saldırısı da yine Kilis Sancağında oldu bu
sancak halkından ve Berka oğlu adıyla bilinen Mustafa ve Karka
Sancağından Viraneli Halil oğlu Torlak adlı eşkıyalar zorba başı
oldukları bildirilmekte ve Mustafa’nın oğlunun arkadaşlarından Arap
adlı kişi diğer arkadaşları ile silahlı olarak Venediğe tabi Sibenik Kalesi
civarına saldırarak onların yüz baş öküz, inek, at ve katırlarını çaldıkları
ve iki Venedikliyi de öldürmüşlerdir.17 Yine Ketire Ovası halkından
Kostorvik Ahmed adlı eşkıya Karira Kalesinden çıkarak
Venediklilerden Ğaro Poşik adlı kaptanı katletmek kastıyla pusuya
düşürdükten sonra başarılı olamamış ve bir Venedikliyi öldürerek o
civardaki bağları yakmıştır. Ahmed’e diğer kaptanlardan İbrahim ve
sakalıyla meşhur Torlak adlı korsan da katılmış onlar da Venediklilerin
15VDA,

BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:6.
VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:22
17 VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:29.
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Ormaniçe kaptanını ve bir arkadaşını öldürerek bağlarını harab
etmişlerdir.18
Ahitnameye Uyulması ve İnşaat Yapılmaması Meselesi
Ahitnamenin önemli maddelerinden biri de her iki tarafın
karşılıklı olarak sınır boylarında herhangi bir inşaat faaliyetine
girişilmemesini gerektiriyordu. Bu husus “tarafeynden sonradan bina
ihdas olunmaya deyu müekked evamir-i şerife verilüb Venedikler vechi meşruh üzere emr-i muselehaya riayet üzere iken”19 şeklinde ifade
bulmaktadır.
Yalnız Venedikleri ahitname şartlarına uymalarına rağmen Kilis
Sancağındaki Pavlice Nahiyesi halkından Sipahi Ömer oğlu Ahmed
tarafından ihlal edildiğini görmekteyiz. Ahmed yaklaşık yüz askeri
barındıracak büyüklükte bir kale binası yapımına girişmiştir. Ayrıca
benzer bir durum da Luncariki adlı bir mahalde yaşanmış ve buranın
halkından Nuh Ağa adlı kişi köprüye duvar çekerek, taş duvardan
oluşan bir kale inşa etmeye girişmiştir. Konu Venedik baylosu
tarafından dersadet’e bildirilmiş ve yıkılması istenmiştir. Padişah da
konunun teftiş edilmesini arpalık usulüne göre Kilis Sancağını idare
eden Yusuf Paşa’dan ve Bosna Beğlerbeğisinden istemiştir.20 Bina
inşası sadece kale benzeri yapıları kapsamıyor, her türlü inşaatı
kapsamaktaydı. Örneğin, Kotor Kalesine bağlı Ğolyata ve Devberuta
adlı ırmaklar üzerinde üzerinde Venedik tarafından inşa edilen bir
değirmen de aynı şekilde yasaklanmıştır.21
Benzer bir ihlal haberi de Bosna sınırındaki Makersake adlı
iskelede burç ve yarlar inşa ettiklerine ve bazı kişilerinde kayıklar
tedarik ederek Venedik Körfezinde korsanlığa çıkarak tüccar
gemilerine saldırdıkları bildirilmiş ve Bosna beylerbeyi sinin buna
engel olması istenmiştir.22
Osmanlı görevlilerinin kendi başına buyruk hareketleri sadece
Venedik sınırına yakın yerlerde değil uzak noktalarda da Venedikli
konsoloslara yönelik olarak devam etti. Venedikler Memluk
döneminden beri Mısırda konsolosları görev yapmaktaydı. Mısırda
subaşılık görevini yapan kişi konsolostan kanuna mugayir vergi ve
avarız talep etmiş ve konsolosun tercümanı olan Pavloyu evine götürüp
şiddetli şekilde döğmüştür. Konsolos durumu dersadet’e bildirmiş ve
18

VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:30.
VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:5.
20 VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:5.
21 VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:8.
22VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12, Belge No:25.
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tercümanlar da dahil olmak üzere Venediklilerin eğer bir suçu olur ise
onların suçları beğlerbeğiler tarafından görülmesine dair ahitname
şartları hatırlatılmıştır.23 Benzer bir ferman da Tarblus –u Şam
Beğlerbeğisine yazılmış ve burada konsolos olarak bulunan Morko
Sodorini tarafından bazı ehl-i örf mensupları tarafından ticaretlerinin
engellendiği bildirilmiştir.24
İzmir İskelesine gelen ve giden gemilerden limanda bulunan
yasakçılar
on beş akçe “selametlik akçası” adında bir ücret
almaktaydılar. Fakat yasakçılar bu miktara kanaat etmemektedirler,
gelip gide Yahudi ve diğer tüccar gemilerinden kanun üzere miri için
aldıkları her yüz akçeden on akçe selamaetlik akçesi talep
etmekteydiler. Bunun bidat olduğu İzmir kadısına yazılan hükümle
bildirilmekte ve engel olunması istenmekteydi.25
İzmirde bulunan Yahudi ve Rum tüccarlar da Venedikli yapıkları
ticaret neticesinde aldıkları çuka, kumaş ve sair emtia için penbe
vermeyi vaat etmiş olmalarına rağmen bu vaatlerinde durmadıkları ve
Semendire civarında bulundukları halde haklarını vermedikleri buranın
kadılarına ve tüm Venedikli tüccarlara bu şekilde borcu bulunan ve
vermeyen tüccarların bulunduğu kadılarak ödettirilmesi hususunda
emir verilmiştir.26
Venedik tüccarları Osmanlı saltanatı için şarap sevkiyatını da
üstlenmişti. Bu şarap miktarı eskiden beri yürürlükte olan kanunlara
göre vergiden muaf olarak gerçekleşmektedir. Yıllık şarap miktarı on
iki bin merde? Olduğu ve Cemaziyelevvel 1047H.’de bunun on bin
merde’sinin hamr emini olan Ali Ağa’ya temessük karşılığı verildiği
bildirilmektedir.27
Baylos, Konsoloslar ve Tercümanlar
Venedik her zaman Doğu Ak denizde neler olup bittiğini
öğrenmek maksadıyla bilgi akışı düzeni oluşturmaya çalışmıştır.
Balyoslar, konsoloslar ve diğer görevliler bu bilgi akışını Venedik adına
yapmışlardır. Osmanlı ülkesindeki gözlemlerini de rapor olarak kendi
ülkelerine sunmuşlar ve hatta bu bilgilerden diğer Avrupa ülkeleri de
istifade etmiştir.28 Naima Venedik bayloslarının nöbetleşe olarak
23

VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:10
VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:11.
25 VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:18.
26 VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:19.
27VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12, Belge No:26.
28 Metin Ziya Köse, 1600-1630 Osmanlı Devleti ve Venedik Akdenizde Rekabet ve
Ticaret, İstanbul 2011, s.25.
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bazısının Halep, İzmir ve İstanbul’da görev yaptıklarını “güya dünya
ahvalini öğrenmek için seyahat ederler, üç senede bir değişirler, uzun
zaman bir yerde kalmaları kanun değildir. Bayloslukta ticaret işlerinde
bilgi sahibi olup sonra general olur ki, benzetmek gibi olmasın
beylerbeyi yerindedir. Sonra Doj olan hınsız(domuz) ölünce, general
Doj(Cumhurbaşkanı) olurmuş. ” demektedir.29
Venedik Memluk döneminde olduğu Osmanlı döneminde de
Mısır ve Suriye ile baharat ticaretini devam ettirdi. Halep, Kahire ve
Şam Osmanlı döneminde de Venedikliler açısından önemli ticari
merkezler oldular.30 Halep özellikle Venedikli tüccarlar tarafından
buradaki ticari kapasitenin fazla olması dolayısıyla çok önemli bir yere
sahipti, Venedik Osmanlı hakimiyetinin ilk yıllarından beri burada
münferit bir Baylos bulunduruyordu. Baylos sadece Halep’le sınırlı bir
ilgi alanına da sahip değildi. Onun ilgi alanı bütün Suriye havalisine
yayılmaktaydı. 1047H’de konsolos tayini teklifinde bulundu ve Marko
Sodoroni adlı kişinin on seneye yakın Trablus Şam ve buna tabi
iskelelere gidip gelen tacirlerin işlerini görmek için konsolosluk
görevini beratı olmandan ifa ettiğini ve ahitname hükümlerine göre
berat verilmesi istenmiş, ayrıca hükümet görevlilerinin yabancıların
ticaret borçlarının tahsili için Venedikten olan başka tüccarlardan
talepte bulunmamalarını, tahsil maksadıyla bunları hapse
koymamalarını isteyerek, ticari borç davalarında beş bin akçe üzeri
davaları divan-ı hümayuna göndermeleri gerektiğini ve esirlerden
Venedik reayası olduğu tespit edilen olursa, bunlardan Müslüman olan
varsa azat ve azil edilmelerini, eğer Müslüman olmamışsa ahitname
şartlarına göre Venedik konsolosuna teslim edilmesi gerektiği ve
korsan saldırılarına yerel idareciler tarafından engel olunması
istenmiştir.31
Sakızda konsolos olarak görev yapan Yakomo Yaserini adlı
Venedikli, Venedikten İstanbula mal getiren ve götüren tüccarlardan
resmi vergilerini ödedikten sonra, konsolosluk ayidelerini kendisine
ödemediklerini bildirmiş ve bu hususa engel olunması Sakız
Kadısından istenmiştir.32İzmir ve Midilli kadısı ile Kuşadası
Naima Mustafa Efendi, Naîmâ Târihi, Çev: Zuhurî Danışman, Cilt III, İstanbul 1968,
s.1444. Balyoslar açısından Osmanlı Devletinin durumu hakkında bkz. Mary Lucill
Shay, Venedik Balyoslarının Bakışıyla Osmanlı İmparatorluğu Lale Devri ve Sonrası,
Çev:Münir Akın, İstanbul 2009, s.13-213.
30 Halil İnalcık, “An Outline Of Ottoman-Venetian Relations”, s.88, Ayrıca bkz. Maria
Pia Pedani,”Venitan Cosuls in Egypt And Syria in The Ottoman Age” Mediterranean
World, Vol:18, 2006, s.7-21.
31 VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:23.
32 VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:20.
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Voyvodasına yazılan emirde ise İzmir konsolosunun sayılan bölgelerde
görevli olduğu ve bu iskelelere mal getirip götüren Venedikli tüccardan
ve Venediğe mal götüren zimmi tacirlerden konsolosluk aidesi ve
kotice adıyla bilinen makul harç zimmi tacirler tarafından ödenmek
istenmemiştir. Kadılardan bu duruma engel olunmasını ve iskelelere
mal getiren ve Osmanlı tarafından da palamud vb. gibi ürünler taşıyan
zimmi tüccarların bu vergileri ödemeleri istenmiştir.33
Venedik tercümanlarından Kiralimo Paza Bosna civarına gitmesi
gerektiğinde kimsenin ona zarar vermemesi istenmiş, ayrıca
haramilerden ve eşkıyadan korunması için yanında şiş, kılıç gibi harp
aletleri taşıması, dilbaz sarılıp, dilgen tağiye giymesi istenmişti.34
İzmirde Venedik konsolosunun tercümanı olan Kirkos adlı zimmi ile
konsolos arasında aylık ödenecek maaş konusunda ihtilaf çıkmış ve
ihtilafın devam etmesi durumunda konunun divanda görüşülmesi
istenmiştir.35 Gelibolu konsolosunun baş tercümanı olan Anton
Ğaryalu’nun oğlu Geliboluya gelemediğinden yerine Fermacivane adlı
kişi görevlendirilmiştir. Fakat o da Geliboluya gidemediğinde gelen ve
giden Venedik gemilerinin navlun ve ücretlerinin İstanbul’da alınması
Neraz ve Batusna gemilerine yüklenen mallardan ayrıca Gelibolu’da ve
Burgaz’da vergi alınmaması istenmiştir.36
Bayloslar ve konsolosların yanında tercümanlar da OsmanlıVenedik ilişkilerinde yer tutmaktaydı. Bazı maktu vergilerin Osmanlı
hazinesine ulaştırılmasında tercümanlar da görev yapmaktaydı. Bu
tercümanlardan Antonaki adlı tercüman 1047H/-1048H. Yıllarına ait
Zakaliya? Adasının maktu vergisini Şevval ayının 21. Günü ile bir
sonraki yılın Şevval aynın on beşinci gününü kapsayacak şekilde, yani
Mart ayı başlangıçları itibarıyla bir yıllık peşin vergi olan bin beş yüz
seksen akçe yi Osmanlı hazinesine teslim etmiştir.37
Fırtına dolayısıyla batan gemilerin durumu da her zaman sorun
olabilmekteydi. Böyle bir durumda Andrede’de batan Venedik
gemisinden dokuz kişi sağ olarak kurtulmuş ve Sakız Adasında
Venedikililere kurtulanlar teslim edilmiştir. Fakat gemide bulunan gön,
yapağı ve dieğr emtia Andrede mahfuz tutulmuştur. Venedikliler
ahidname şartlarına dayanarak bu malları Osmanlı makamlarından
talep etmişler ve Andre kocalarına yazılan bir emirle bu mallar tekrar
33
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VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:27.
35 VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:34.
36 VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:39.
37 VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:14.
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istenmiştir.38 Benzer bir durum da İstendil Adasından bir firkate Girit
Adasına giderken Santorin Adası önünde fırtına sonucu batmıştır.
Rodos Sancağında arpalık statüsünde görev yapan Bekir Paşa’ya
yazılan hükümde bu geminin mallarının ada ahalisinin elinden alınarak
Venediklilere verilmesi istenmekteydi.39
Osmanlı Dini Hayatı İçerisinde Venedikliler
Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan gayrimüslim halkın dini
yaşantısı devletin güvencesi altında idi ve bu konuda herhangi kısıtlama
veya engelleme söz konusu değildi. Nakşa Sancağı Beyine ve Kadısına
gönderilen bir emirde; adada olan Nunciyan adlı kilise ve manastırda
görev yapan iki ruhban geçinmeye mecalleri olmadığı halde ve şimdiye
kadar kendilerinden vergi talep edilmediği halde adada bulunan diğer
zimmi halk ruhbanlara zorlamada bulunarak onların da kendileri gibi
vergi vermelerini istemiştir. Ancak fermanda bu iki ruhbanın devletin
diğer yerlerinde olan ruhbanlar gibi vergiden muaf oldukları ve
zorlanamayacaklarını bildirmektedir.40
Venedikli tacirlerden ticaret için geldikleri İstanbul’da evlilik
yapanlar da vardı. Bunlarda ve biri de Morko adlı bir Venedikli idi.
Galata Kadısı’na yazılan bir emirde Venedikli Marko’nun
Bandırma(pandremo) halkından birinin kızı ile evlendiğini ve normal
olarak Venedik beylerinin reayası haraç türü vergilerden muaf olmasına
rağmen kendisinden haraç istendiğini ve buna engel olması
emredilmiştir.41
İzmir ve civarında yaşayan gayrimüslimler idaresi ile
görevlendirilen Petromakiz adlı piskopos eski beratını padişah
değişikliğinden dolayı yeniletmesi gerekmekte idi. Bu maksatla yeni
berat talep eden Petromakiz peşkeş olarak da hazine-i amire ye 8
Cemaziyülevvel 1050H.’de iki bin iki yüz akçe teslim etmiştir. Rahibin
beratı yenilenmiş ve kendisinin eskiden olageldiği üzere İzmir ve
civarında yaşayan gayrimüslimlerin adetlerini, kanunlarını, üslup ve
ayinlerini gerektiği gibi yaptırmaya görevlendirmiştir. Piskoposun
kendileri üzerinde görevli olduğuna eski-yeni tüm papaz ve keşişlerin
uymasını ve piskoposluğa taalluk eden konularda bahsi geçen kişiye
müracaat etmeleri istenmiştir. Piskopos aynı zamanda keşiş ve rahipleri
görevlendirmeye ve görevden almaya da yetkili kılınmıştır. Onun
bilgisi olmadan ayin tertip edilemeyecek, nikah yapılması uygun
38
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olmayan gayrimüslimlere yine piskoposun bilgisi olmadan kimse nikah
yapamayacaktı. Ölen gayrimüslimlerden kiliseye ve buralarla bağlantılı
kafirlere vasiyet ettikleri kabul edilecekti. Piskoposluğa bağlı efrenc
taifesinden birisine zimmi bir kadın kaçsa, veya zimmi boşasa veya
evlense sadece piskoposun bilgisi dahilinde olursa kabul edilebilirdi.
Kiliseye bağlı bağ, bahçe, kira getiren mülk, tarla, panayır, ayazma,
manastır, değirmen vb. kiliseye vakıf olan her şeye daha öncekiler gibi
bu atanmış olan piskopos da eskiden olduğu gibi zapt ve tasarruf
edecektir.42
Osmanlı Ülkesine Ölen Venedikli Tüccarların Durumları
Anton Turta adlı Venedikli tüccar Belgrad’da ticaret yaptığı
dönemde hastalanarak ölünce, ticaret yaptığı halk üzerinde yüz on iki
bin nakit akçesi kalmıştır. Beyt’ül-mal eminleri de bu para “mal-i
ğayib” diye bu paraya el koymuşlardır. Anton’un varisi Yakomo
Yağaçyo Venedikten Belgrad’a gelerek bu parayı talep etmiştir. Emirde
ilgili anlaşma maddesi hatırlatılarak, eğer Venedik tüccarlarından birisi
ölürse onun mal varlığının varislerine, eğer varisi mevcut değilse
baylos’a varislerine ulaştırmak üzere verileceği hatırlatılmakta ve eski
sadrazam olan hali hazırda Budinde Paşalık yapan Mehmed paşa’ya ve
defterdara yazılmıştır.43
Venediklilerden alış veriş yapma yasağı
Naima tarihinde; Venedikliler Zadre Kalesini ele geçirerek
Bosna sınırında olan Osmanlı köylerinden otuz iki parça köyü işgal
etmiş idi. Burasının uzak olmasından dolayı hemen müdahale
olunamamış, bu köylerde kendilerine ait bostan ve mülk edinmişlerdi.
Bu işgal durumunu Burak oğlu Mustafa Ağa pay-i taht’a bildirmiş,
yalnız bunun mukabilinde Venedik baylosu da çeşitli hediyelerle
“…çok mal döküp iltimas eyledi ki Burak oğlu katloluna… ama
inanılmayıp, belki iş, şeriat yolu ile , Burakoğlunun sözüne uygun
ola…yerinde meclis kurulup görülsün. Hakikat ne ise arazi geri alınsın
deyu emr-i şerif çıktı.”44
Gerçekden de IV. Murad dönemi için çeşitli kroniklerde
tekrarlanan Venedik gemileri ile ticaret yapma yasağı Venedik arşiv
belgelerine de yansımıştır. Rodos Sancağı mutasarrıfına, Ak Deniz’e
bağlı deniz beylerine başbuğ olan Ebubekir’e Ak Denizdeki dizdarlara,
neferat ağalarına ve kethüdalara ve iş erlerine yazılan emirde daha önce
42
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bu konu ile bir yasak olduğu dile getirilmekte ve Osmanlı sınırları
içerisindeki bütün iskelelerde Venedik tüccarlarının ticaret için gelip
gitmesi onlara zahire ve kıyafet satılmaması istendiği ifade edilmiştir.
Ancak daha sonra Venedik Doçu’nun antlaşma talep etmesi, name
göndermesi ve baylosun da arz-ı hal sunması üzerine durum tekrar
değerlendirilmiş ve padişahın merhameti söz konusu olduğu dile
getirilerek Avlonya Kalesi altındaki halat sınır olmak üzere tekrardan
eski sınırlara dönülmesinin Venedik tarafından kabul edilmesi üzerine
yeniden ticaret başlayabilmiştir. Yalnız Venediklilerin de Cezayir ve
Tunus korsanlarından korunması istenmiştir.45
Venedik donanması ile Osmanlı donanması arasındaki
karşılaşma bu dönemde birebir olmasa da Peçevinin bahsettiğine göre
Iv.Murat Bağdat seferine gittiği sırada “Mağrib ülkelerinin en seçkini
ve İslam gazilerinin yatağı olan Cezayir’in gazileri” on altı çektiri ile
donanma oluşturarak uygun da rüzgar bularak Frengistan sahillerine
kadar varmışlar, oralarda bir çok yerleri yağma ederek, rastladıkları
düşmanların bir kısmını öldürmüş, bir kısmını da esir ederek zincire
vurmuşlardı. Böylece Rumeli kıyılarındaki Avlonya kalesi yakınına
gelmişler ve buranın limanına sığınmışlardı.46 Burada gemilerin bakımı
ve silah ve teçhizatlarının onarım işleri ile uğraşırken, Venedik
donanması Mağrib gemilerinin Avlonya limanında olduğu haber
almaları üzerine liman girişini kapatmış idi.
Bazılarına göre Venediklilerin Mağrib gemilerinden haberdar
olmalarını nedeni olarak Avlonya kalesi dizdarnın onlara haber vermesi
sonucu olduğunu bahsetmekteler. Dizdar bu gemilerin Osmanlı
gemileri olmadığını, padişaha da itaat etmediklerini ve eşkıya topluluğu
olduğunu Venediklilere bildirmiş idi. Sonunda düşman donanması
liman girişini kapatınca Mağripli gemiciler önce Avlonya Kalesine
sığınmayı denerler fakat kale muhafız buna izin vermeyince, onlar da
bunun üzerine topları ve savaş-araç gereçlerini limanda bırakarak
taşınabilir teçhizatlarıyla Selaniğe doğru karadan hareket ederler, orada
Karamürsel gemisi satın alarak Cezayire doğru hareket ederler.
Mağripli bir kısım kaptanlar ve yüksek rütbeliler de İstanbul’a gelerek
o sırada Padişahın seferde olmasından dolayı sadaret kaymakamı olan
Musa Paşa’ya durumu bildirirler. Musa Paşa da hemen Bağdat’a bir
45

VDA, BC, Dosya No:342, Cilt No:12,Belge No:28.
Uzunçarşılı, Hammerden nakille; 1047H./1037M.’de Venediklilerin Bosna’nın Kilis
Sancağı sınırları içerisndeki Adriyatik taraflarındaki Zara(Zabra) daha güneydeki
Şebenik veya Sebeniko kasabalarını ve etrafındaki otuz kadar köyü işgal ettiklerini de
bildirmektedir. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, Cilt III, Kısım II,
Ankara 1988, s.141.
46

618 | 17. YY. Başlarında Osmanlı-Venedik İlişkileri
haberci göndererek durum hakkında padişahı bilgilendirir. IV.
Murad’da Halep ve İskenderiye’deki Venedik Bayloslarının
hapsolunmasını emretmiş ve aynı zamanda Frenk gemileri ile alışveriş
yapılmaması ve onlara yiyecek dahi verilmesi padişah tarafından
yasaklanmıştı.
Bunun üzerine Venedik hükümeti papaya, Alman İmparatoruna,
İspanya ve Fransa krallarına ve diğer hükümdarlara elçiler gönderip
“İslâm padişahı üzerimize asker çekmeye ve sefer yapmaya kalmıştır,
İsanın dini uğruna gayretle gelib bize yardım etmeniz gerekir” diye
ricada bulunmalarına rağmen her biri “Bundan böyle o yüce padişahı
denize açılmaya kışkırtmayın. Her ne verirseniz verin .Eğer malınız
yetmezse size mal ile imdat ve yardım ederiz. Yoksa bu padişah ile
savaşacak ve karşı koyacak hal yoktur. ”cevabını vermişlerdir.
Bundan sonra Venedikler de savaş yolu ile değil de anlaşma yolu
ile ilişkileri sürdürmenin kendileri için daha faydalı olduğunu
düşündüklerinden, padişaha altı yüz bin kuruş, sadrazama da yüz bin
kuruş ödemek suretiyle anlaşma yolunu tuttular.47
Bir baylosun Osmanlı makamları tarafından karşılanması
aşağıdaki şekilde olmaktaydı;
“Südde-i sadetimde mukim olan Venedik baylosu müddeti tam
olub yerine avdeti kadim üzere Venedik beğleri tarafından yarar ve
namdar ve muteber iken bağ adalarından kıdvetül ümera-I haletel
mesihiyye yer alıyçun Teravizan nam beyzade tayin olunub deryada
kandilerin tanınma gemileri veyahud marine ile İstanbula
müteveccih oldukdan her kangınızın that-ı hükümetiza dahil olursa
kaleler altına ve limanlara ve iskelelere uğradıkda muma ileyh baylos
ve yanında olan beğzadelere ve adamlarına ve esbab ve esfalarına ve
etvarlarına kimesneyi dahl ve tearruz ettirmeyub ve zade vevadeleri
narh-ı ruzi üzere akçeler ile tedarik olunub emin ve salim birbirinize
irsal olunmak babından ferman-ı alişanım sadır olmuştur
buyurdumki, müşarün ileyh baylos dergah-ı muallam bevvablarından
kıdvet’ül-emasil vel akran dokuzuncu bölükde Osman ve dergah-ı
muallam yeniçerilerinden doksanbirinci bölükden mütekaid
meradiyle her kangınızın tahtı hükümetine dahl olub kaleler altına ve
limanlara ve iskelelere ve adalara vesair memalik-i mahrusemde olan
mahallere uğradıkda emn ve selamat üzere konub göçüb gerek muma
ileyh baylos ve gerek yanında olan beğzadelere ve adamlarına esbab
Peçevî İbrahim Efendi, Peçevî Tarihi II, Hazırlayan:Bekir Sıtkı Baykal,Cilt:II, Kültür
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999, s.460-461.
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ve tavarlarına ve hedaye içün getirdiğü metalarına kimesneyi dahl ve
taaruz ettürmeyüb emin ve salim birbirgün ulaşdırub ve narh-ı ruzi
üzre zad ve zevada ve sair levazımın tedarik idüb bir hususda
müzayaka çıkarmayasız, siz ki derya beğlerisiz bir iki kadırgaya koyub
mumaileyhi cümle esbab ve eskalrı ve adamları ile südde-i saadetime
isal eyleyesizki iskele eminleri ve nazırlarısız yanınızda gümrüğe
müteallık esbab vemeta vardır deyyu gümrük rüsumu talebiyle
müşarünileyh baylosu rencide ve remide ettürmeyesüz Venedik
beğleri müddet-i medid ve ahid ve baid den beru asitane-i saadetimle
sadakat ve halas üzere dostlukdan sabit-i kadem olmağın südde-i
saadetime gelüb giden baylosları ve sair adamları meri ve muhterem
turutulub her vecihle hamiyet ve siyanet olunalar mihmandarı
olmağla müşarünileyh baylosun hakkınızda şikar ve şekayası mesmer
ve mu’serdir bu elçiyi sair elçilere kıyas etmeyüb emur-u mühimme
ile gelmekle bir saat mukaddem asitane-i saadetime göndermeği
haber-u ihtimam eyleyesüz şöyleki that-ı hükümetinizde kendüsüne
ve adamlarına ve esbab ve eskalarına teaddi ve tecavüz oluna veyahud
zad ve zevadelerin müzayaka çekdikleri ilam oluna her birinüz azille
iktifa olunmayub gereği gibi atebime mazhar olmanuz mukarerdir
cümlenüz ana göre mukayyed olub müşarün ileyhi eşkıya ve ehl-i
fesaddan hamiyet ve siyanet eyleyub emin salim mahalli mamura
irsal ve isal eylemekde dakika fevt eylemeyesiz şöyle bilesiz
badennazar bu hükm-ü şerifimi ellerinde ibka eylesüz. Tahriren fi
evahir-i şehr-i şevval el-mükerrem sene seb’a ve erbain ve elf.”48
Sonuç
Osmanlı Devleti genel olarak Venedik ile olan ticari ilişkilerini
oldukça önemsemekte ve bu ilişkilerin kesintiye uğramasından
kaçınmakta idi. Zaman zaman ortaya çıkan korsanlık faaliyetleri
Osmanlı idaresi tarafından çıkarılan fermanlar ve alınan tedbirlerle
engellenmeye çalışılmakta, fakat özellikle Mağrip ülkelerinden gelen
korsanlar ve sınır boylarına ait yerleşim bölgelerindeki korsanlar her iki
ülke arasında sorun çıkarmakta idi.
Venedik’in yapmış olduğu sınır ihlalleri Osmanlı tarafından
alışverişin engellenmesi şeklinde cezalandırılmakta. Asıl geçim
kaynağı ticaret olan Venedik için de bu muameleler yeterince caydırıcı
olabilmektedir. Ancak durum müsait olduğunda her iki taraf da
ahitname şartlarına tekrar dönmek için azami gayret sarf etmekteydiler.

48
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II. VİYANA BOZGUNUNDAN KARLOFÇA ANTLAŞMASINA
KADAR OSMANLI-VENEDİK İLİŞKİLERİ (1684-1699)
OTTOMAN-VENICE RELATIONS FROM II. VIENNA DEFEAT TO
TREATY OF KARLOWITZ (1684-1699)
Merve KARAÇAY TÜRKAL
Özet
Osmanlı Devleti’nin 1683 yılında Avusturyalılara karşı başlattığı II. Viyana
seferinin başarısızlıkla sonuçlanması hem Osmanlılar açısından hem de
Avrupalı devletler açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarihten
itibaren Osmanlı Devleti gerileme sürecine girerken, Avrupalı devletlerin
aralarındaki sorunları bir kenara bırakıp Kutsal İttifak adıyla birlik kurdukları
ve Osmanlı devleti aleyhinde genişleme sürecine girdikleri görülmektedir.
Venedik Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti tarafından Girit’in fethi
tamamlandıktan sonra 1669’da yapılan anlaşma gereği 15 yıl kadar
Osmanlılarla barış içinde yaşamıştır. Fakat Osmanlı Devleti’nin uğradığı
Viyana bozgunundan sonra 1684 yılında Avusturya ile anlaşarak Kutsal İttifak
cephesine dahil olmuş ve Osmanlı’ya karşı resmen savaş ilan etmiştir. Yapılan
ittifak sonucu Papa, Malta, Ceneviz ve İspanya’dan da tedarik ettiği gemilerle
donanma oluşturarak Osmanlı’ya karşı harekete geçmişler ve Ayamavra
adasını almışlar ardından Mora yarımadasını, Dalmaçya ve Bosna tarafında
bulunan bazı yerleri işgal etmişlerdir. Osmanlı Devleti’yle Venedik
Cumhuriyeti arasında 16 yıl süren mücadeleler sonucu Osmanlı Devleti, 1699
yılında Karlofça antlaşmasıyla Ayamavra adası ile Mora’yı ve Dalmaçya
sahillerindeki bazı kaleleri Venedik’e vermeyi kabul etmiştir.
Bu çalışmada, II. Viyana kuşatmasından 1699 Karlofça Antlaşması’na kadar
olan 15 yıllık süreçte Osmanlı-Venedik mücadelesi, Silahdar Mehmed
Ağa’nın Zeyl-i Fezlekesi ve Nusretnamesi başta olmak üzere Raşid Tarihi,
Zübde-i Vekayiât, gibi dönemin önemli Osmanlı kroniklerinden faydalanılmak
suretiyle ele alınmış, ilaveten konuyla ile ilgili diğer kaynaklardan da istifade
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Venedik Cumhuriyeti, Osmanlı-Venedik İlişkileri,
Karlofça, Kutsal İttifak.

Abstract
Culminating in a defeat of II Vienna campaign of the Ottoman State against
Austria in 1683 became a significant turning point in the history of the
Ottomans and European countries. Then, it was seen that European countries
formed a union named the Holy League by leaving their internal problems
aside and began to enlargement period against the Ottoman State while
Ottomans entered a period of decline. Two countries enjoyed approximately
15 years of peace due to the Treaty signed with Venetians in 1669 after the
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Ottoman state completed conquest of Crete. However, Republic of Venice
which made an agreement with Austria and took part in the Holy League
waged war on Ottomans following their II Vienna defeat in 1684. Republic of
Venice who made a navy with warships supplied by the Papal States, Malta,
Genoa, and Spain mobilized them against the Ottomans based on the union,
captured Lefkada island and then occupied the Morea, Dalmatia and some
places around Bosnia. After the battles between Ottoman State and the
Republic of Venice lasted 15 years, the Ottoman state agreed to leave some
castles to Venetians in Lefkada island, the Morea, and Dalmatia in accordance
with the first article of the Treaty of Karlowitz in 1699. This paper analyses
Ottoman-Venice struggles during 16 years from II Vienna Besiege to the
Treaty of Karlowitz based on the sources of mainly Zeyl-i Fezleke and
Nusretname by Silahdar Mehmed Aga and the popular Ottoman cronicles
such as History of Rasid, Zubde-i Vekayiat and some others.
Key Words: Republic of Venice, Ottoman-Venice Relations, Karlowitz, The
Holy League.

Giriş
Venedik Cumhuriyeti ortaya çıktığı ilk dönemden itibaren
Mısırlılar,
Eyyübiler,
Memlükler,
Türkiye
Selçukluları,
Menteşeoğulları, Aydınoğulları, Kırım Tatarları, İlhanlılar,
Akkoyunlular, Safeviler gibi Müslüman devletlerle ticarî ilişkilerde
bulunanmuştur. Osmanlı beyliği ile ilk münasebetleri 1350’li yıllarda
başlamıştır. Bu ikisi arasında yapılan ilk ticarî sözleşme I. Bayezid
döneminde 1390 yılında imzalanmıştır. Osmanlılarla yaptıkları diğer
anlaşmalar ise 1403, 1406, 1411, 1419, 1430, 1446, 1451, 1454, 1479,
1482, 1501, 1517, 1521, 1540, 1567, 1573, 1575, 1595, 1604, 1619,
1625, 1641, 1670, 1699, 1701, 1706, 1718, 1733 yıllarında
gerçekleşmiştir. İki nüsha halinde ve ahidname şeklinde düzenlenen
bu anlaşma metinlerinden birinin üzerine Osmanlı sultanı, diğerinin
üzerine Venedik doju yemin etmekteydi.1
Osmanlılar ile Venedikliler arasındaki ilk savaş 1415’te
Venedik’in Osmanlı donanmasını imha etmesi nedeniyle çıkmıştır.
Ardından 1423-1430, 1463-1479, 1499-1502, 1537-1540, 1570-1573,
1645-1669 yılları arasında savaşlar cereyan etmiştir.2 Venedikliler,
1683 yılında Osmanlıların Avusturya karşısında başarısızlıkla
sonuçlanan II. Viyana seferini fırsat bilerek 1684 yılında Avusturya
ile ittifak etmiştir. Lehistan ve Rusya’nın da yer aldığı bu ittifak
cephesi dört koldan Osmanlı ile savaş başlatmıştır. 1699 yılına kadar
devam edecek olan bu süreçte yer alan Osmanlı-Venedik mücadelesi
Maria Pia Pedani, “Venedik”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. XIII, Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları, Ankara 2013, s. 44.
2 Maria Pia Pedani, “agm”.
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ve sonrasında imzalanan Karlofça Antlaşmasının Osmanlı ile
Venedik’e ait olan bölümü
çalışmamızın esas konusunu
oluşturacaktır.
1684-1687 Yılları Arası Osmanlı-Venedik Cephesi
a. Ayamavra Kalesi’nin Zaptı
Morozin idaresindeki donanma 1684 yılı Ağustos ayında
Ayamavra önlerine gelip kaleyi kuşattı. On beş gün boyu adayı topa
tutarken yerli Rumların da yardımını sağlayan Morozin nihayetinde
kaleyi teslim aldı.3 Teslim olanlar Preveze sahiline naklolundular.4
Osmanlılar, Venediklilerin bununla yetinmeyeceklerini özellikle buna
benzer faaliyetlerini Mora sahillerinde devam ettireceklerini
düşünerek ve Mora Muhafızı Kör Şaban Paşa’dan da bu doğrultuda
gelen talebi dikkate alarak, bu tarafa bir serdar tayin etmeye karar
verdiler. Bunun üzerine 16 Eylül 1684 tarihinde Şahin Mustafa Paşa
serdar tayin edilip Mora’ya gönderildi.5
Bu günlerde iki kalyon ve üç fırkateynden oluşan küçük bir
Venedik filosu Limni Adası’na saldırıda bulundu fakat Kumluk
civarında iki saatlik bir çatışmadan sonra başarısız olarak geri çekilip
gitti.6
b.

Preveze’nin Elden Çıkması

Aynı yıl (1684) Mora, Yanya ve Yenişehir reayası Osmanlı
yönetimine karşı isyan ederek Venediklilerle işbirliği yaptılar. Bu
durumdan istifade eden Venedik Cumhuriyeti ise Preveze’yi hem
karadan hem denizden işgal etti. Mora Serdarı Şahin Mustafa Paşa
elindeki imkanların yetersizliğinden kaleyi teslim etti. Şahin Mustafa
Paşa elinde sadece üç bin askerinin bulunduğunu, sahip olduğu silah
ve topun yetersizliğini, bu şartlarda başarı sağlamanın imkansızlığını
İstanbul’a bildirince görevinden azledilerek yerine Edirne
bostancıbaşısı Karayılanoğlı Ispanakçı İsmail Paşa Mora serdarı
olarak tayin edildi (12 Ekim 1684).7 İsmail Paşa’nın Şahin Mustafa
Paşa ile arasının iyi olmadığı bilindiğinden yeniden değişiklik
Nazire Karaçay Türkal, Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, Zeyl-i Fezleke (10651106/1654-1695), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2012, s. 926.
4 Râşid Mehmed Efendi, Târîh-i Râşid, Haz: Abdülkadir Özcan, vd., C. 1, Klasik
Yayınları, İstanbul 2013, s. 255.
5 Karaçay Türkal, agt, s. 931.
6 agt, s. 932.
7 agt, s. 933.
3
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yapılarak İsmail Paşa Sakız muhafızlığına atandı. Sakız Muhafızı
Halil Paşa’da onun yerine Mora serdarı oldu.8
c.

Bosna ve Adriyatik Kıyılarında Çarpışmalar

Venedikliler taarruzlarını Bosna, Mora ve adalar olmak üzere
üç ayrı cepheden yürütüyorlardı.9 İstanbul’a Bosna Beylerbeyi Fındık
Mustafa Paşa tarafından ulaşan 28 Nisan 1685 tarihli habere göre,
Venedik, Hırvat ve Uskok güçlerinden oluşan yirmi bin kişilik bir
kuvvet Bosna eyaletinin Adriyatik denizine kıyısı olan ve Spalata
Limanı’nın kuzeyinde yer alan Sin Kale’sini kuşatmıştı. Bunlar,
Çetine Nehri’nin yanında bulunan yedi bin kişilik Osmanlı kuvveti
tarafından mağlup edildiler.10 Diğer yandan yine yirmi bin kişilik
Venedik ordusu Adriyatik denizine kıyısı bulunan ve Osmanlı’ya ait
olan Kotor Kale’sini zaptetmek üzere harekete geçti. Bu saldırı
İşkodra sancak beyi Süleyman Bey tarafından başarılı bir şekilde
püskürtüldü. Bu başarısından dolayı Süleyman Bey beylerbeyiliğe
yükseldi.11
Kutsal İttifakın ilk senelerinde Bosna tarafında sürdürülen
Osmanlı-Venedik mücadelesinde her ne kadar Osmanlı lehine bir
seyir takip etmişse de 1687 yılından itibaren Venedikliler Kotar, Sin
ve Kastelnuovo’yu ele geçirmişlerdir.12
d.

Mora’nın Elden Çıkması

Mora seferi için geniş çaplı hazırlıklara başlayan Venedikliler,
1685 yılının ortalarına doğru Papa, Malta, Ceneviz, İspanya ve
Floransa’dan aldıkları 220 gemilik bir kuvvetle ve Hırvat, Karadağ ve
Arnavud güçlerinden oluşan elli bin kişilik bir orduyla harekete
geçtiler. Venedik donanmasının başında bulunan Morozin ilk önce
Mora yarımadasının güneyine doğru ilerleyip üç aylık bir kuşatma
sonucu Koron’u aldı. Hemen ardından Modon üzerine yürüyüp burayı
da kolayca teslim aldı.13
1686 yılı Haziran ayında sahip olduğu donanmayla Navarin’i
kuşatan Venedik güçleri on yedi gün sonra Navarin’i teslim aldı fakat
8

agt, s. 987.
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. III, Kısım I, Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Ankara 1995, s.478.
10 Karaçay Türkal, agt, s. 990-991.
11 agt, s. 996.
12 Cezar, Mufassal Osmanlı Tarihi, C. IV, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara
2011, s. 255.
13 Karaçay Türkal, agt, s. 1014-1019.
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teslim şartlarına uymayıp, Zarnata ve Kalamata kalelerini de zaptetti.
Koron’daki çatışmalar esnasında Mora Serdarı Halil Paşa ve ardından
onun yerine aynı göreve getirilen Siyavuş Paşa şehit olunca14 Musahib
Mustafa Paşa Mora serdarı tayin edildi. Son yaşanan
mağlubiyetlerden dolayı da Musahib Mustafa Paşa görevinden
azledilerek yerine Ispanakçı İsmail Paşa yeniden bu göreve tayin
olundu.15
Yirmi gün sonra Mora’nın doğu sahillerinde bulunan Anabolu,
Kale Kumandanı Rum Hasan Paşa tarafından Venediklilere teslim
edilince, bu başarısızlık sebebiyle İsmail Paşa Mora serdarlığından
azledilip yerine Divrikli Mehmed Paşa tayin edildi (17 Kasım 1686).16
Morada’ki kaleler bu şekilde tek tek elden çıkarken Mora
Serdarı Divrikli Mehmed Paşa yanında bulunan üç bin askeriyle kaçıp
Atina’ya doğru gitti böylece ada tamamen Venediklilerin eline geçmiş
oldu. Bu haber İstanbul’a ulaştığında Avusturya cephesinde de benzer
olumsuz gelişmeler yaşanıyordu. IV. Mehmed’in bu olayı
duyduğunda kafesli köşke kapanıp “Ne olaydı öleydim bu günleri
görmeyeydim. Bugünleri görmekden ölmek yeğdir, ölüm isteyeni
ta‘yîb iderdim, vechi var imiş işte başıma geldi” dediği ve bir gün bir
gece ağladığı rivayet edilmektedir.17
Mora yarımadasını ele geçirdikten sonra bununla yetinmeyen
Venedikliler önce İnebahtı’nı ardından 25 Eylül 1687 tarihinde
Atina’yı aldılar.18
1688-1691 Yılları Arası Osmanlı-Venedik Cephesi
a.

Ağrıboz Kuşatması

Mora Serdarı Divrikli Mehmed Paşa’nın kaçması üzerine,
Venedik cephesine Arnavut Koca Halil Paşa Mora serdarı tayin
edilerek Venediklilerin hedefinin Ağrıboz olduğu öğrenildiğinden bir
miktar kuvvetle bölgeye gönderilmişti.19
1688 yılında Amiral Morozin, emrinde bulunan ve iki yüzü
aşkın Venedik, Malta ve Papa gemilerinden oluşan donanmasıyla
Raşid, age, s. 278.
Karaçay Türkal, agt, s. 1038; Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, Haz:
Abdulkadir Özcan, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1995, s. 206.
16 Karaçay Türkal, agt, s. 1057.
17 agt, s. 1069.
18 agt, s. 1076-77.
19 agt, s. 1110.
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15
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Ağrıboz önüne gelip Temmuz’un 16’sında beş bin, ertesi gün de kırk
bin askerini karaya çıkardı. Ağrıboz Muhafızı Çelebi İbrahim Paşa bir
yandan düşman saldırılarına metanetle karşı koymaya çalışırken, diğer
yandan durumu Koca Halil Paşa’ya haber verdi ve yardım istedi. Halil
Paşa üç bin Arnavut askerini yardıma gönderdi. Fakat askerler birkaç
gün sonra savaşmak istemediklerini belirtip gitmek için izin istediler
ardından da gece kaleden çıkıp gittiler. Bu da, durumdan haberdar
olan düşmanın cesaretini artırdı. Bir süre sonra Halil Paşa, oğlu
Tırhala Sancak Beyi Mehmed Paşa ile üç bin Arnavut askeri daha
yardıma gönderdi ama bu defa öncekinden de beter bir gelişme
yaşandı. Arnavut askerler önce başlarında bulunan Mehmed Paşa’yı
öldürdüler ardından da gidip düşman safına katıldılar. Venedikliler
bütün güçleriyle kaleye yüklenmelerine hatta kalede büyük delikler
açmalarına rağmen yüz on günlük bir kuşatmadan sonra geri çekilmek
durumunda kaldılar. Bu süreçte çok fazla zayiat verdiler. Venedik
kumandanı Morozin’in çekilirken Ağrıboz Muhafızı İbrahim Paşa’ya
bir adamı vasıtasıyla gönderdiği sözleri tarih kayıtlarında “Hizmet ise
ancak olur, pâdişâh itmeği helâl olsun dînî ve efendisi uğruna
çalışmak böyle gerek ve devlet-i Osmâniyye'de Köprülüoğlı Ahmed
Paşa'dan sonra müdebbir âdem gelmez dirdik, siz anlardan dahi ziyâde
hizmet ittiniz ve efendine haber gönder ki, Egriboz kal‘asın Frengî
kırmızı çukadan dikilmiş kılıf içine koysun ve artık bir düşmen dahi
zafer bulamaz. Ve sana hediyye gönderirdim ancak aramızda
düşmanlık var. Lâkin ahdim olsun ki, sûretini tasvîr itdirüp, cümle
krallara göndereyim” şeklinde yerini almıştır.20
b.

Benefşe Kalesi’nin Zaptı

Venedikliler Osmanlıların elinden Mora yarımadasını
aldıklarında sadece Benefşe Kalesi’ni ele geçirememişti. Benefşe,
sahilde bulunan bir kale olup Venedikliler bu kaleyi 1689 yılı Eylül
ayında hem karadan hem denizden kuşattılar. Tam bu sırada Osmanlı
donanmasına ait kalyonlarla İstanbul’dan Benefşe’ye zahire yardımı
için gelen deniz birlikleri kaledekilere yardımcı olmak için
uğraştılarsa da başarılı olunamadı ve kale teslim edildi.
c.

Avlonya’nın İşgali ve Geri Alınması

Hem Avlonya sancak beyi hem de Rumeli beylerbeyi iken
Macaristan üzerine sefere tayin olununca emrindeki kuvvetlerle
Macaristan tarafına gittiğinden Avlonya tarafında çok az asker
20

agt, s. 11176-1190
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kalmıştı. Arnavutlar Venediklileri durumdan haberdar ettiler ve buna
ek olarak kaleyi almalarına yardımcı olacaklarını da bildirdiler. Bu
gelişmeler üzerine Venedik donanması gelip Avlonya Kalesi’ni
kuşattı. Bir aylık kuşatma sırasında Avlonya mutasarrıflığına Koca
Halil Paşa tayin edildi ve çevrede bulunan sancakbeylerinin de
yardımıyla 4 Mart 1691 tarihinde Avlonya Kalesi kurtarıldı.21
1692-1699 Yılları Arası Osmanlı-Venedik Cephesi
a.

Girit Cephesi

Kutsal ittifak karşısında Osmanlı’yı en çok zorlayan ikinci
cephe Venedik cephesi idi. Venedikliler Mora’yı aldıktan sonra
Osmanlı Devleti’yle aralarında çatışmalar bitmemiş ve Mora
yarımadasının dışına taşmıştı. Çarpışmaların yarımada dışında yer
aldığı yerlerden bazıları da Girit, Bosna ve Sakız’dır.
Venedikliler Mora’da elde ettikleri muaffakiyetlerinden sonra
II. Ahmed döneminde (1691-1695) Girit’i de savaş bölgelerine dahil
ettiler. Sahip oldukları Girit’teki Suda Limanı’na üç yıl mühimmat ve
silah yığdıktan sonra 1692 yılı Temmuz ayında burada Osmanlı’ya
savaş ilan ettiler. Venedik Amirali Morozin, Venedik, Hırvat, Arnavut
ve Mora asilerinden oluşan on bin kişilik bir ordu ve Malta, Floransa
ve Papa’dan gelen yüz parçalık gemilerle Hanya Kalesi’ni kuşattı.22
Bu sırada Hanya muhafızı olan Ispanakçı İsmail Paşa bir
taraftan Kandiye Muhafızı Fındık Mehmed Paşa’ya, diğer taraftan
Kaptan-ı derya Yusuf Paşa’ya durumun aciliyetini bildirdi. Fındık
Mehmed Paşa haberi alınca bin beş yüz23 kişilik bir kuvveti Hanya
tarafına gönderdi. Kandiye’den gelen bu kuvvet kalede bulunan
askerlererin cesaretini ve şevkini artırırken İstanbul’dan da acele üç
bin beş yüz24 kişilik bir destek kuvvet yola çıktı. Aynı zamanda
Kandiye Muhafızı olan Fındık Mehmed Paşa da Girit serdarı olarak
görevlendirildi. Osmanlı Devleti bir taktik uygulayarak daha önce
Mora serdarı olan Halil Paşa’ya Mora’ya saldırmasını emretti. Bu
durum karşısında Mora’daki Venedikliler telaşa kapılıp Hanya’yı
kuşatan Amiral Morozin’den acil yardım istediler. Bunun üzerine
Kandiye’den de yeni bir takviye kuvvetin daha geldiğini duyan
Morozin Hanya’yı alma umudunu kaybetti ve kırk iki günlük
21

agt, s. 1346-47; Defterdar, age, s. 376.
Karaçay Türkal, agt, s. 1457; Raşid’e göre mevcut olan Venedik kuvveti on altı bin
kişilikti; Raşid, age, s. 429.
23 Karaçay Türkal, agt, s. 1458; Raşid’e göre bin kişilik; Raşid, age, s. 430.
24 Karaçay Türkal, agt, s. 1459; Raşid’e göre iki bin kişilik; Raşid, age, s. 431.
22
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kuşatmayı kaldırıp ister istemez Mora’ya doğru yola çıktı (28 Ağustos
1692). Buna mukâbil Mora Serdarı Halil Paşa da Mora’daki
kuvvetlerini geri çekti.25
b.

Bosna ve Hersek Cephesi

1694 yılında Venediklilerin Osmanlılarla çatıştığı diğer bir
cephe Bosna ve Hersek bölgesidir. Venedikliler bölge halkını
Osmanlı idaresine karşı kışkırtmaya çalışmış, Nikşik, Dronbak ve
Graska gibi yerleri yağmalayıp bazı kuleleri yıkmış ve Vırgoraç
Kale’sini de işgal etmişti.26 Kışkırtmalar sonucu isyan eden halk
ayaklanarak Pojin Kalesi’ni zaptedip içine yerleşti. Bu gelişmeler
üzerine Osmanlı, İşkodra Muhafızı Arnavut Süleyman Paşa’yı serdar
tayin edip Hersek mutasarrıfı olan Selim Paşa’yı da onun emrine
verdi. Bu sırada Venediklilerle işbirliği yapan halkın haber vermesi
üzerine Venediklilerin Zara kumandanı deniz yoluyla gelip Gabela’yı
işgal etti.27 Kalenin içindekiler düşmanla anlaştığı için Gabela Kale’si
kolayca Venedik güçlerinin eline geçti.28
Gabela’nın alınmasından sonra bu bölgede faaliyetlerini daha
da artıran Venedikliler 1696 yılında Bosna eyaletine bağlı Bihke
kasabasını bir ay kuşattıktan sonra başarılı olamayıp çekildiler. Yine
Hersek tarafında bulunan Poçitel ve Nevesin kalelerine yönelik
yaptıkları saldırıları da sonuçsuz kaldı. Fakat 1697 yılında Bosna
Valisi Mehmed Paşa’nın ölmesi üzerine Venedik güçleri Saray
Bosna’yı işgal etmeyi başardılar.29
c.

Sakız Adası’nın İşgali

Sakız, Midilli, Bozcaada gibi sahile yakın adaların muhafazası
için Osmanlı idaresi, yazları kalyon leventleri görevlendirir kışın da
bunları geri çekerdi. 1694 yılında Sakız Adası’nda yaşayan Hristiyan
halktan cizye vergileri erken tahsil edilince halk arasında
memnuniyetsizlik baş gösterdi. Kalyon levendlerinin İstanbul’a
çekildiği sırada söz konusu halkın Venedik’e haber göndermesi
üzerine Venedik donanması 1694 yılının Eylül ayında Sakız Adası’nı
Karaçay Türkal, agt, s. 1458-63.
agt, s. 1567.
27 Raşid, age, s. 461-62; Defterdar, age, s. 486-87.
28 Karaçay Türkal, agt, s. 1567.
29 Raşid, age, s. 538, 539, 549.
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işgal etti ve sekiz günlük bir karşı koymadan sonra Sakız Adası elden
çıktı.30
Bu duruma çok üzülen Sultan II. Ahmed Sadrazam ve
kaptanlara sıkı emirler verip Amcazade Hüseyin Paşa’yı da kaptan-ı
derya tayin etti. Fakat tam o sırada (6 Şubat 1695) vefat etti. Neticede
Osmanlı kuvvetlerinin saldırıları karşısında Venedik yenildi ve 21
Şubat 1695 tarihinde Sakız tekrar Osmanlıların eline geçti.31 Sakız’ın
geri alınmasında büyük rol oynayan Mezamorta Hüseyin Paşa kaptanı deryalığa, selefi Amcazade Hüseyin Paşa da Sakız muhafızlığına
getirildi.32 1697 Haziran ayında Venediklileri Bozcaada önlerinde
yenilgiye uğratan Mezomorta Hüseyin Paşa33 1698 yılında Midilli
Adası’nın Zeytinburnu tarafında düşmanı firara mecbur bıraktı.34
Karlofça Antlaşması: Osmanlı-Venedik Arasında Yapılan
Anlaşma
Avusturya’da barış isteğinin belirmesi üzerine Osmanlı da bu
fikre sıcak baktı ve Karlofça Antlaşmasından tam bir yıl önce
hazırlıklar başladı. Bu süreçte Osmanlı hükümeti genel olarak mevcut
durumun kabulü yönünde bir formül benimsedi. Avusturya ise bu
formül üzerinde anlaşabileceklerini yalnız antlaşmaya müttefiklerinin
de dahil edilmesi gerektiğini bildirdi. Osmanlı hükümeti de bu fiki
makul bulunca taraflar, barış müzakerelerinin başlatılacağı Karlofçaya
doğru yola çıktılar.35
Osmanlı Devleti’ni temsil eden ve başında Başmurahhas Rami
Mehmed Efendi’nin bulunduğu barış heyeti, dört ay süren
müzakereler sonucu Avusturya, Lehistan ve Venedik ile ayrı ayrı
antlaşmalar imzaladı. 26 Ocak 1699 yılında imzalanan ve 25 yıl
sürecek olan bu anlaşma Rusya ile üç yıl süreli mütareke şeklinde
imzalanabildi. Bir yıl sonra onunla da aradaki pürüzler giderilerek
İstanbul Antlaşması imzalanacaktır.
Karlofça’da Osmanlı Devleti, Venedik Cumhuriyeti ile on altı
maddelik bir antlaşma üzerine imza attı. Bu maddelere göre:
Karaçay Türkal, agt, s. 1575-77.
Raşid, age, s. 489.
32 age, s. 496.
33 age, s. 543.
34 age, s. 559.
35 Cezar, age, s. 2268.
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1. Mora
terkedilecek.

yarımadası

tamamen

Venedik

Cumhuriyetine

2. Venedikliler işgal etmiş oldukları İnebahtı’nı boşaltarak
Osmanlı Devleti’ne bırakacak bunun karşılığında Osmanlı da Preveze
Kalesi’ni yıkacak.36
3. Ayamavra Adası yanındaki Lefkade Adası ile birlikte
Venediklilerin olacak.
4. Dalmaçya’da sınırlar belirlendikten sonra İnebahtı’nın ve
Preveze’nin tahliye işlemi hemen gerçekleştirilecek.
5. Büyükkıyı ile Mora arasında bulunan körfezlerden, her iki
taraf da faydalanacak ve burası eşkiyadan arındırılacaktır.
6. Akdeniz’de bulunan diğer adalar, savaştan önceki durum
üzere Osmanlı’da kalacak.
7. Osmanlı Devleti, Zaklisa Adası için vergi talep etmeyecek.
Egine Adası Venedik Cumhuriyeti’nde kalacak.
8. Dalmaçya’da bulunan Knin, Sin, Gabela, Çeklut, Vorgoraç,
Verlika, Delüvara, Zadvarya kaleleri Venedik’te kalacaktır.
9. Dubra-Venedik beylerine ait olan araziler Osmanlı arazisiyle
çevrilmiş olacak, Venedik’e sınırı olmayacak.
10. Nova ve Resne kaleleri Venedik’in olacak.
11. Dalmaçya ve Kotor bölgesinde, her iki taraftan da tayin
edilen heyetlerce iki ay içinde sınırlar belirlenecek.
12. Sınır bölgelerde asayişi bozanlar korunup kollanmayacak.
Bu tür harekette bulunanlar cezalandırılmak üzere karşı tarafa iade
edilecek.
13. Sınırlarda yeni kaleler yapılmayacak.
14. Dini âyinlerin icrası, esir değişimi ve Venedikli tüccarların
sahip olacakları ticari imtiyazlar savaştan önce imzalanmış olan
ahidnamelere dayalı olarak uygulanacaktır.
Raşid, age, s. 575; Defterdar, age, s. 667; Silahdar ise ikinci maddede Birot
Kalesi’nin yıkılacağını yazmıştır, Mehmet Topal, Silahdar Fındıklı Mehmet Ağa,
Nusretname, Tahlil ve Metin (1106-1133/1695-1721), Marmara Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tez, İstanbul 2001, s. 394.
36
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15. Bu anlaşma imzalanıp yürürlüğe girinceye kadar her iki
tarafın da sağduyulu davranması gerekmektedir. Barış haberinin ülke
topraklarına ulaştırılacağı 30-40 gün içerisinde vatandaşlar muhalif
bir davranışta bulunursa affedilmelidir.
16. Anlaşma her iki taraf arasında imzalandıktan sonra dostluk
ve iyi muamele üzere hareket edilecektir. 24 Recep 1110 (26 Ocak
1699).
Sonuç
Venedik Orta Çağda deniz ticareti alanında önde gelen
devletlerden biri olmuştur. Akdeniz’de söz sahibi olmak isteyen
Osmanlı ile Venedik arasındaki ilişkiler Akdeniz’de üstünlük kurma
mücadelesi doğrultusunda gerçekleşmiştir.
İki devlet arasında ilişkiler, kimi zaman savaşarak savaşın
olmadığı barış dönemlerinde ise ahidnameler/ticari sözleşmeler
yaparak sürdürülmüştür. Venedikliler, Osmanlıların Kıbrıs’ı ve Girit’i
almalarıyla Akdeniz’deki hakimiyetini daha da yitirmiş ve
Osmanlıların 1683 yılında Viyana’da uğradığı bozgunu fırsat bilip
Avusturya İmparatoruyla ittifak etmiştir.
1684-1699 yılları arasındaki 15 yıllık zaman periyodu Osmanlı
Devleti’nin tek başına dört ayrı cephede dört farklı ülkeyle mücadele
ettiği dönem olmuştur. Mücadele ettiği ülkelerden bir Venedik
Cumhuriyeti olmuştur.
Söz konusu dönemde yer alan Osmanlı-Venedik savaşları ve
Karlofça Antlaşmasının Venedikle yapılan bölümü, gerek döneminin
kroniklerinden gerekse araştırma eserlerinden faydalanılarak müstakil
bir çalışma olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla çalışmanın konusu
spesifik
olarak
Osmanlı-Venedik
ilişkileri
çerçevesinde
değerlendirilirken belirli bir dönem seçilmiştir. Bu çalışmada konuya
ilişkin kaynaklarda ayrı bölümler halinde bulunan bu bilgiler bütüncül
bir bakış açısıyla bir araya getirilmiştir.
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OTTOMAN HABSBURG RIVALRY: THE ISSUE OF İRŞOVAYI ATİK IN SISTOVA NEGOTIATIONS1
BALKANLAR’DA OSMANLI- HABSBURG REKABETİ: ZİŞTOVİ
GÖRÜŞMELERİ (1790-1791) ESNASINDA İRŞOVA-YI ATİK
MESELESİ
Deniz KILIÇ*
Abstract
İrşova-yı Atik, the town of Ottoman Empire was near the Tuna River and across
the Ada Kale, was on the significant route for Ottoman army to reach Habsburg
territories. Due to the strategical importance of the town, it had feature of arena
among the Ottoman and Habsburg Empires. During the course of eighteenth
century, İrşova-i Atik had been point of contention in the negotiations of
Passarowitz in 1718, Belgrade in 1739, Bukovina in 1775 and finally Sistova
in 1790-1791. As a result of Ottoman- Russian and Austrian Wars in 17871792, some Ottoman possessions in the border between Ottoman and Habsburg
and the town were occupied by Habsburgs. Yet, according to the Armistice of
Yergöğü (1790), Prussia and Austria compromised that all territories Austria
acquired from the Ottoman Empire was going to be returned by the support of
Prussia. Therefore, this article of armistice causes some debates in the
negotiations. In this case, one of the most problematic issues became the
situation of İrşova-yı Atik which was possession of the Ottoman Empire before
the war.
In this study, it will be aimed to understand the unveiling reasons of issue of
İrşova-yı Atik during the Sistova negotiations between 1790 and 1791 and the
solution process by the lights of archival documents and notes of scribes in
negotiations.
Key Words: İrşova-yı Atik, Treaty of Sistova, Ottoman Empire, Habsburg
Empire, Ottoman Diplomacy

Özet
Tuna Nehri kıyısında ve Adakale’nin karşı yakasında bulunan İrşova-yi Atik
kasabası, Osmanlı ordularının Habsburg İmparatorluğu topraklarına ulaşımında
coğrafi açıdan kilit bir konumda olmuştur. Dolayısıyla kasaba stratejik
konumundan dolayı Osmanlı ve Habsburg İmparatorlukları arasında bir
mücadele alanı niteliği taşımıştır. Pasarofça (1718), Belgrad (1739)
Antlaşmaları, Bukovina Senedi (1775) ve son olarak Ziştovi görüşmelerinde
(1791) İrşova-yı Atik kasabasının hangi ülke sınırlarında kalacağına dair
müzakereler yapılmıştır. 1787-1792 yılları arasında gerçekleşen OsmanlıThis article was derived from a Master Thesis. Deniz Kılıç, “Ottoman Diplomacy As
Reflected on Ziştovi (1791) and Yaş (1792) Negotiations”, (M.A. diss. İstanbul
University, 2016).
* (Research Asistant), Karadeniz Technical University, Department of History,
denizkilic@ktu.edu.tr
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Rusya ve Avusturya Savaşı sonucunda Osmanlı-Habsburg sınırında kalan bazı
topraklar ve kasaba Avusturya tarafından işgal edilmiştir. Savaşı sona erdiren
Yergöğü Ateşkesinde Prusya Krallığının da yardımı ile Avusturya’nın ele
geçirdiği bölgeleri Osmanlı İmparatorluğuna geri vermeyi taahhüt etmiştir.
Fakat bu madde, barış görüşmeleri sırasında taraflar arasında tartışmalara yol
açmıştır. Bu hususta en problemli madde başlıklarından biri de savaş öncesinde
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan İrşova-yı Atik kasabasının
durumu olmuştur.
Bu çalışmada yukarıda sözü edilen İrşova-yı Atik kasabası sorununun 1790 ve
1791 yılları arasında gerçekleşen Ziştovi görüşmelerine yansıyan tartışmaları
ve konuya dair çözüm önerileri, arşiv kaynakları ve müzakere kâtiplerinin
notları ışığında açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İrşova-yı Atik, Ziştovi Antlaşması,
İmparatorluğu, Habsburg İmparatorluğu, Osmanlı Diplomasisi

Osmanlı

Introduction
İrşova-yı Atik (Orsova)2 the town of Ottoman Empire near the
Tuna River and in front of Ada Kaleh was on a significant route for
Ottoman army to reach Habsburg territories. It was such a gate of Cerna
Valley. As an example, during the Ottoman- Habsburg War in 1736-39,
Ottoman armies used this way and met for fighting in the region of
Mehadia in Cerna Valley.3 Same example recurred once more during
the Ottoman- Habsburg War in 1788-1791.4 Due to the strategical
importance of town, two empires demanded to possess of the town. In
the time of Suleyman I, İrşova became the part of the Ottoman Empire.5
However, especially during the course of eighteenth century, the town
had been the point of contention. Before the Sistova Negotiations
(1790-1791), the issue of İrşova was discussed in several times. Some
changes had occurred by them. For instance, the town had become the
part of Austria as a result of the Treaty of Passarowitz in 1718. And
then, the town was left to the Ottoman Empire with the forth article of
the Treaty of Belgrade in 1739 however by the stipulation that the
Ottoman Empire would change the riverbed of Zerne (Cerne) which
was running near the İrşova within a year. According to the article, the

The town of İrşova-yı Atik was flooded by the rising water of Iron Gates. The new
Orsova was built after that.
3 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi Karlofça Antlaşmasından XVIII Yüzyılın
Sonlarına Kadar (Ankara: TTK, 2011), 281.
4 Ibid, 530-532.
5 Cristina Feneşan, “Research on the Tahrir Defterleri on Roumania”, The Journal of
Ottoman Studies XVI, (2015), 27.
2
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riverbed of Zerne would flow back of the town.6 The Ottoman Empire
had started to build a channel for this project.7 Yet, the project was not
consummated. In 7 Rebiyyü’l-evvel 1189/ 7 May 1775, another
agreement was prepared for the conflicts on the town. According to the
new agreement, the Ottoman Empire gave the province of Bukovina to
Austria in exchange for any Austrian rights on the town of İrşova-yı
Atik, so once more it decided by the forth article of agreement of
Bukovina.8 Austria renounced rights on İrşova-yı Atik by the
agreement. Thus, the issue of the town was shelved until the Sistova
Negotiations.
Sistova Negotiations and issue of İrşova-yı Atik
The war between Ottoman and Russian empires broke out in
1797. On the February 1788, Austria declared to war against Sublime
Porte to fulfill what is necessary her ally with Russia. In the course of
war, the Austrian corps captured the Ottoman possession on the east
Europe including the town of İrşova-yı Atik. Therefore, it had become
one of the matters of peace negotiations after the war. According to the
Convention of Reichenbach (1790), Prussia and Austria compromised
that all territories Austria acquired from the Ottoman Empire was going
to be returned. It was also confirmed in the Armistice of Yergöğü
between Ottoman Empire and Austria once more.
The meetings for the Sistova Peace Treaty started on 30
December 1790, in Sistova, a small town of Bulgaria near the Danube
Uğur Kurtaran, Osmanlı Diplomasi Tarihinden Bir Kesit Osmanlı Avusturya
Diplomatik İlişkileri 1526-1791, (Kahramanmaraş: UKDE, 2009), 194-195, 220-221.
Tahir Sevinç, “1739 Belgrad Anlaşması’nda Sınır Belirleme Çalışmaları ve Rus
Esirlerin Serbest Bırakılması”, Yeni Türkiye, sayı. 68, Mart-Haziran 2015, p. 27922806, 2795-2796.
7 Ottoman Empire started the building but it is not clear whether the Project was
completed. Tahir Sevinç, “Osmanlı Devleti’nin İrşeve Kanalı Projesi (1739-1741)” ,
Turkish Studies, vol. 8/9, Summer 2013, p. 2201-2216.
8 “Nehr-i Tuna’nın Sahil-i yesarında vaki Ada Kalesi’nin karşısında kain Atik İrşova
kasabası canibinde tarafeyn mülklerine ihtilatı Devlet-i İmparatoriye’nin gerek
Lazarata ve gümrük nizamlarına ve gerek vücuh-i saireden halel vermekten hali
olmadığından naşi kasaba-yı merkumeden ve ana muttasıl dil misullu araziden Devleti Aliyye’nin kef-fi yed eylemesi hususu gerçi Devlet-i İmparatoriye tarafından takdim
olunmuş idi elhalet-ü hazihi badezin hukuk-i hemcivariye ve Memalik-i
İmparatoriye’nin nizam ve asayişine mugayir bi’l-cümle harekat-ı nâsezadan kemal-i
dikkat ve taharri ile ictinab eylemeleri zımnında Atik İrşova ahalisinin zabıt ve
rabtlarını Devlet-i Aliyye taahhüt etmekle iki devletin havali-i mezburede vaki hududu
el’an bulundukları minval üzere kalmasına karar verilmiştir.” Nihat Erim,
Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri: Osmanlı İmparatorluğu
Andlaşmaları, (TTK: Ankara, 1953), 146-147.
6
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River. Over seven months, eight delegates from five different states met
for making peace. While three delegates of them were sent by the Porte
and two each are coming from the Austria. Prussia, Britain and the
Dutch governments sent one each delegate. During the seven months,
those eight representatives made eighteen general meetings. The
Ottoman delegates also met thirty six times with the Prussian delegate
for consulting various issues. Moreover, Ottomans made conferences
with the mediators one by one or all of them without the Austrian
delegates nine times.9 The plenipotentiaries used French language for
communication with each other, and the dragomans helped for
translating to the foreign delegates’ speeches.10. All these meetings
were concluded by signing of the Treaty of Sistova on August 4, 1791.
During the Sistova conference, however, some border problems
occurred between Austria and the Ottoman Empire, especially
regarding the demarcation of the Bosnian borders. The Ottoman
delegates expressed their discontents before the conference was
initiated with meeting the Prussian mediator Lucchesini on 24
December 1790. The Ottoman and Prussian delegates demanded that
the borders should be drawn in accordance with the Treaty of Belgrade
(1739). Thus, Bosnia and Karloviçe (Carlowitz) should remain in the
Ottoman Empire up to the Castle of Novi. The River of Sava should be
the border line and there were not be any other territorial demands.11
The territorial problems between two empires were about the
borders of Tuna; the town of İrşova-yı Atik and the region of
Hırvatlık12. By the acceptance of status quo ante bellum13 as the base
principle, Austria reminded that the town was a problem before the war
so it should be discussed in the conference to fix the issue due to the
reasons agreements and treaties mentioned above. Actually, the
Austrian officers did not want to return all the territories because they
were booties for the Austrians, already. Austrian delegates decided to
follow the Russian attitude in similar situation. According to them, if
Mükaleme Mazbatası, vol. I, II; and III , (İstanbul: Takvimhane-i Amire, 1854).
Ibid vol. I, 122. B.O.A. HAT. 1432 58618/1 (is dated 29 Z 1205). Ahmet Cevdet
Paşa, Tarih-i Cevdet, vol. V, (İstanbul: Dersaadet Matbaa-yi Osmaniye, 1309), 297302.
11 Mükaleme Mazbatası, vol. II, 78.
12 The region belonged to Croatia in the north west of Bosnian borders.
13 Status quo ante bellum means the state of things before the war. The status quo to
bepreserved by a preliminary injunction is the last actual, peaceable, uncontested status
which preceded the pending controversy. West's Encyclopedia of American Law,
edition 2. S.v. "status quo." Retrieved November 24 2015 from http://legaldictionary.thefreedictionary.com/status+quo
9
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Russia did not give the territories occupied back to the Ottoman Empire,
Austria also should not give, too.14
Until the tenth conference, the hard bargain between Ottomans
and Austrians for the İrşova was continuing about who gain the rights
of disposition. In the tenth conference on Ramadan 17, 1205/ May 20,
1791of Sistova Negotiations, Herbert Rathkeal submitted a paper about
Austrian conditions of agreement. The sixth article of the document was
about the territory in front of Adakale, near the Danube River: İrşova.15
The Ottoman delegates rejected his territorial demand by reminding the
Bukovina Agreement. They also asserted that it was against the essence
of status quo ante bellum which was the essence of the Sistova Peace
Treaty. In addition, it was contrary to the restoration of the old treaties
and agreements because Austria should give up Irşova by the
restoration of Bukovina. In the next meeting, however, on Ramazan 24/
May 27th, Herbert Rathkeal reminded his complaints about the River of
Zerne (Cerna)16 that it should not flow through the new channel dug by
Ottomans. Therefore, he tried to persuade the other delegates that the
problem of İrşova originated before the war. According to the Ottoman
delegate, of the Austrian demands on İrşova was against the status quo
because it belonged to the Ottoman Empire before the war so it should
be left in Ottoman control. Yet, Herbert Rathkeal added that it was a
problem between the two Empires before war; so, the discussion of the
issue was proper to status quo principle.17 In addition to these, the
Ottoman delegates objected Rathkeal’s claims by referring to the
agreements between two Empires such as, the agreements of 1152
(1739), 1154 (1741-1742) and 1160 (1747-1748). They stated that the
Austrian ambassador in Istanbul restored the forth article of Treaty of
Belgrade in 1154, and Empress Maria Theresa ratified it once more in
1160. Therefore, it meant that there should not be any problem. They
also added that the Ottoman authorities never answered the complaints
officially, so the Ottoman Empire did not acknowledge this issue at that
time.18
The Ottoman delegates informed the central government about
the latest situation about the İrşova debate and they held meetings with
the mediators to find ways to compromise. At first both the central
Mükâleme Mazbatası, vol. II, 88.
Ibid, vol. II, 126. B.O. A. AE. SSLM. IIII 432 24647.
16 In the Ottoman documents, River of Zerne called as River of Cerna, too.
17 Mükâleme Mazbatası, vol. II, 160-164.
18 Ibid, vol. II, 147-160; B.O.A. Hat 1431 58595 ( ); B.O.A. HAT 269 15717; B.O.A.
AE. SSLM. III. 432 24647. B.O.A. HAT. 269 15699 (29 N 1205).
14
15
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government and the delegates held firm in their attitude against Herbert
Rathkeal’s demands. Although the mediators justified the proofs of
Ottomans, the discussions continued until the fifteenth conference.
Neither side retreated from their cases about İrşova during all
conferences. Therefore, Herbert Rathkeal and Count Esterhazy
submitted a document about holding the town in this conference. They
threatened the Ottomans that they were going to leave Sistova on
Thursday unless their demands were accepted.19 Thus, the Austrian
plenipotentiaries left venue in 8 Şevval 1205/10 June 1791 after the
sixteenth conference.
With the departure of Austrian plenipotentiaries from Sistova,
the intense correspondence traffic between the Ottoman central
government and the mediators led to the search of new strategies.
During this interregnum, the Ottoman delegates and the Porte became
more moderate against the Austrian demands because the Porte wanted
to make an immediate peace in order to attack Russia with full force.
Two arguments came to the agenda after all meetings, when the
Ottoman high ranking officials consulted Istanbul; both İrşova and
Hırvatlık became Dar al Islam so they should not be left to Austria and
the Bosnians would not let this happen because they would probably
prefer to fight for these places. However, continuing the war with the
Austrians was not going to benefit for the Ottomans. The idea of
extending the duration of the armistice for another year came from
Abdullah Molla who was the qadi'asker of Rumelia at that time. The
rationale behind was to attack Russia with all of the armies. Yet the
Sultan rejected the problem due to the burden of hosting all foreign
delegates in Sistova.20 On the other hand, the idea of leaving İrşova and
Hırvatlık to Austria was approved in the Council consisting of the
kaymakam pasha, Abdullah Molla, Veli Efendizade Emin Efendi,
Salihzade Efendi, who was the qadi'asker of Anatolia, İbrahim Molla
Efendi the qadi of Istanbul, Paşmakçızade Efendi, Dağıstani İbrahim
Efendi, Ali Rıza Efendi, Yusuf Ağa the minister of darphane-i amire
(royal mint), Osman Efendi, the treasurer, Raşid Efendi, Lalelili
Mustafa Effendi, Shaykh al-İslam Mustafa Effendi. In this Council,
Abdullah Molla and Lalelili Mustafa mentioned the reactions which the
territorial losses might cause. It might cause trouble especially among
the Bosnians. At the end of the discussions, the idea of making peace
was supported by Abdullah Molla, Emin Effendi, Salihzade Effendi and
İbrahim Molla. It was decided that the Ottoman plenipotentiaries should
19
20

Mükâleme Mazbatası, vol.II, 164-178.
Ibid, vol. III, 36.
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make sure that no territory should be ceded until the appearance of a
possibility of war. The Ottoman representatives were permitted to leave
these regions in case of war.21 The minutes of the Council were sent to
Sultan Selim III and he approved the Council’s decision. Upon reading
the decision he stated that: “… The peace is better than war… Let the
plenipotentiaries to make the peace… If they can make a peace on the
status quo, it will be so good. However they must not ask the order from
here in the case of war.”22 Nevertheless, Selim III advised them not to
invite directly the Austrian delegates to Sistova because it was the
mediators’ duty to make such a call. In sum up, the Ottoman Empire
need to make a peace with Austria for planning to attack Russia with
all forces. The decision of the meeting in the center had supported
making peace.
The meetings and correspondences ensued after the arrival of the
Austrian delegates to the venue in 16 Zilkadde/ 17 July. The Ottoman
delegates met with the Prussian mediator Lucchesini in the resident of
the senior delegate Abdullah Berri Efendi on 20 Zilkadde 1205/ 21 July
1791 to inform him about the new draft of the Austrians. Berri Efendi
declared that the draft was appropriate to accept.23 After two days, the
Ottomans held another conference with all mediators to compromise on
the draft. Since the beginning of the negotiations, the Ottoman delegates
conceded the first time against the Austrian demands by accepting to
leave some castles24 in the northwest of the Bosnian border. They did
not, however, accept the article about İrşova immediately. Instead they
made some offers for it such as; the town and the lowlands across Ada
Kale would remain under the control of Ottoman Empire without any
fortifications, or the lowlands would stay in Ottoman hands but İrşova
would be occupied by neither power; or there would be occupied by
Austria without fortification but the lowlands would be given to the
Ottoman Empire unconditionally. Nevertheless, according to
Lucchesini Herbert probably was not going to compromise with any of
these offers.25
Conclusion
The Ottoman and Austrian delegates met in the seventeenth
conference after one month. The last two conferences passed with
21

Ibid, vol. III, 63-69.
B.O.A. HAT. 1333 51985 (29 Z 1205).
23 Mükâleme Mazbatası, vol. III, 140.
24 These castles were named as Çetin and Droznik in the Ottoman Documents. Ibid, vol.
144.
25 Ibid, vol. III, 143-146.
22
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confirming the Austrian demands on Irşova-yı Atik. During the
seventeenth conference, the articles of the treaty were read in French by
the Austrians at the first day of Zilhicce 1205/ July 1791.26 After that it
was agreed that each article was going to be read and the dragomans
were going to approve them article by article. In the last conference,
the copies of the treaty were exchanged between the delegates.
According the peace treaty, the Ottoman Empire consented that Irşovayı Atik was left to Austria, the piece of land opposite the island (Ada
Kale) was going to remain neutral and there were not going to be any
buildings, residences or fields on the land. Finally, the castles of Çetin
and Droznik were going to be demolished and stayed under the control
of Austria in the Bosnian border.
The Sistova negotiations were the good practice for the first steps
of the Ottoman modern diplomatic tradition which had not born yet.
The Irşova issue of the negotiations is the clear example to follow
Ottoman attitude by using modern diplomacy tools. This example
shows that the Ottoman delegates were not represents of the losing
party. In contrary, they could defence Ottoman profits all the way
despite they were not professional diplomats. However, both their
strong attitude against Austria and alliance made during the war enabled
them to be successful. Although Irşova-yı Atik was given to Austria,
Ottoman delegates made well defence for the region. Thus, success is
not always being successful.
Appendix-1: The map of Irşova-yı Atik27

It was approved as the sixth article of Treaty of Sistova: “Immediately after the
exchange of the ratifications, each party shall proceed to the evacuations, and to the repossession respectively of all conquests whatsoever, as well as to the re-establishment
of the former limits of the two empires, within the terms hereinafter fixed: the respective
commissaries being chosen and appointed, according to the 13th article of the treaty of
Belgrade, some of them shall conduct the operations in Wallachia, and the five districts
of Moldavia, so as to complete them in the space of thirty days, to be computed from
the day of the exchange of the ratifications. the others shall repair to the upper Unna, to
re-establish the limits of Bosnia, Serbia, and the ancient Burgh of Orsova, with its
Suburbs; the whole, according to the strict status quo of the respective possessions, prior
to the 9th of February 1788: a longer space of two months, computing from the same
epoch, is granted to the latter, as that time is necessary for the demolition of the new
works of the fortresses, and for restoring them to the state in which they were at the
conquest, as well as for the removal of all the artillery, ammunition, and stores.”
27 http://alexisphoenix.org/orsova.php (access date: 22.06.2017)
26
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MİTROVİÇE-OVAÇ DEMİRYOLU PROJESİ ÖRNEĞİNDE
AVUSTURYA’NIN BALKANLARA YAYILMA POLİTİKASI
(1908)
AUSTRIA’S EXPANSION POLICY IN THE BALKANS AT THE
EXAMPLE OF MITROVITZA-UVAC RAILWAY PROJECT (1908)
Mustafa SARI
Özet
Balkanlar’da özellikle XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Rusya ile
Avusturya amansız bir rekabete girdi. Bu iki devlet bölgedeki askerî, siyasî ve
ekonomik bütün olaylara müdahil olmaya çalışıyorlardı. Bazı durumlarda
Osmanlı Devleti bu rekabeti kendi çıkarları için kullanmaktaydı. Bu amaçla,
II. Abdülhamid, 1908 yılında Avusturya’ya Mitroviçe-Ovaç arasında bir
demiryolu hattı inşası imtiyazını verdi. Berlin-Viyana-Selânik güzergâhında
Mitroviçe-Ovaç arasında demiryolu bulunmamaktaydı. Avusturya bu hattın
yapımı ile kesintisiz olarak Selânik’e ulaşabilecek ve bu sayede Balkanlar ile
Adriyatik’teki etkinliğini artıracaktı. Fakat bu durum başta Rusya, İngiltere ve
İtalya olmak üzere bölge devletleri olan Sırbistan ve Bulgaristan’ın çıkarlarını
zedelemekteydi. Sadece Berlin-Haydarpaşa-Bağdat demiryolu imtiyazını
elinde tutan Almanya, müttefiki olan Avusturya’yı bu hattın yapımı konusunda
desteklemekteydi. Böylelikle, II. Abdülhamid devrinin son yıllarında gündeme
gelen Mitroviçe-Ovaç tren hattı imtiyazı meselesi uluslararası bir sorun haline
geldi ve Balkanlarda dengeler yeniden kurulmaya başlandı. Bu çalışmada
Mitroviçe-Ovaç Demiryolu imtiyazının Avusturya’ya verilmesi sonucunda
yaşanan gelişmeler Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İngiliz Arşivleri ve dönemin
basını incelenerek ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Avusturya, demiryolu, Mitroviçe, Ovaç

Abstract
There had been a relentless rivalry between Russia and Austria in the Balkans,
especially from the last quarter of 19th the century. These two states were
endeavouring to intervene in all military, political and economic events in the
region. In some cases, the Ottoman State used this rivalvary for its own
interests. For this purpose, Abdulhamid II gave Austria the privilege of building
a railway line between Mitrovitza-Uvac in 1908. There was no railway line
between Mitrovitza-Uvac on the Berlin-Vienna-Thessaloniki route. With the
construction of this line, Austria would be able to reach Thessaloniki without
interruption, which will increase its effectiveness in the Balkans and the
Adriatic. But this situation has damaged the interests of especially Russia,
Britain, Italy and the regional states like Serbia and Bulgaria. Only Germany,


(Yrd. Doç. Dr.); Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Sakarya,
Türkiye, e-mail: msari@sakarya.edu.tr.
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holding the Berlin-Haydar Pasha-Baghdad Railway Concession, supported
Austria as ally about the construction of this line. In this manner, in the last
years of the Abdulhamid period, the issue of the concession of the MitrovitzaUvac railway line had became an international problem and the balances in the
Balkans have been re-established. In this paper, developments as a result of
giving the Mitrovitza-Uvac Railway Concession to Austria will be researched
by examining the Prime Ministry Ottoman Archives and press of that period.
Key Words: Balkans, Austria, railway, Mitrovitza, Uvac

Giriş
Sanayi inkılabıyla birlikte İngiltere’de, karayoluna alternatif
olarak XIX. yüzyılın sonlarından itibaren demiryoluna ait çalışmalar
gerçekleştirildi ve dünyada ilk olarak Liverpool-Manchester demiryolu
hattı 15 Eylül 1830 tarihinde faaliyete girdi. Bu ilk deneyimden sonra
demiryolları çok kısa süre içerisinde bütün dünyaya yayılmaya başladı1.
Osmanlı topraklarında ilk demiryolu çalışmaları, neredeyse
dünya ile aynı zamanda başladı. 1830’lu yıllarda, Hindistan’a en kısa
yoldan ulaşmak isteyen İngiliz Albayı Chesney, Birecik-İskenderun
arasında bir demiryolu hattı yapımını gündeme taşımasına rağmen bu
teşebbüs sonuçsuz kaldı2. Osmanlı Devleti sınırları dâhilindeki ilk
demiryolu, İngilizler tarafından yine Hindistan yolunu kısaltmak
amacıyla 1856 yılında inşası tamamlanan İskenderiye-Kahire hattıdır3.
Osmanlı Devleti’ni doğrudan ilgilendiren ilk demiryolları ise
ekonomik anlamda nispeten daha gelişmiş olan Rumeli ve Batı
Anadolu topraklarında kısa zaman zarfında yapılmıştır. Osmanlı
Devleti’nin Avrupa topraklarında inşa edilen ilk demiryolu hattı 18571860 döneminde yapılan 65 kilometrelik Köstence-Çernavoda
demiryolu hattıdır4. Bu hattın yapımından sonra 1866 yılında 224
kilometrelik Varna-Rusçuk hattı işletmeye açıldı5. Osmanlı Devleti’nin
Anadolu topraklarında ilk demiryolu ise 1856-1866 yılları arasında
yapılan 130 kilometrelik İzmir-Aydın demiryolu hattıdır6. Bunu 1863Vahdettin Engin, Rumeli Demiryolları, Eren Yayıncılık, İstanbul 1993, s. 16-17.
Cengiz Orhonlu, Turgut Işıkal, “Osmanlı Devrinde Nehir Nakliyatı Hakkında
Araştırmalar Dicle ve Fırat Nehirlerinde Nakliyat”, Tarih Dergisi, c. 13, sayı: 17-18,
Mart 1962-Eylül 1963, s. 100-102.
3 Engin, Rumeli Demiryolları, s. 36-37.
4 Ali Akyıldız, “Bir Teknolojik Transferin Değişim Boyutu: Köstence Demiryolu
Örneği”, İstanbul Araştırmaları, İstanbul 2000, s. 314-315.
5 Engin, Rumeli Demiryolları, s. 41.
6 Ali Akyıldız, “Osmanlı Anadolusunda İlk Demiryolu: İzmir-Aydın Hattı 1856-1866”,
Çağını Yakalayan Osmanlı: Osmanlı Devleti’nde Modern Haberleşme ve Ulaştırma
1
2
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1866 yılları arasında yapılan 93 kilometrelik İzmir-Kasaba (Turgutlu)
demiryolu hattı izledi7.
Bu yapılan ilk demiryollarından sonra Osmanlı Devleti,
İstanbul’u Avrupa’ya bağlayacak Rumeli Demiryolları imtiyazını 1869
yılında Yahudi bir banker olan Baron Hirsch’e verdi. İstanbul’dan
başlayan bu hat, Edirne-Sofya-Belgrad istikametinde devam edecekti.
Ayrıca Selânik’ten Üsküp yoluyla Avusturya demiryolları ile
bağlanacaktı. Toplam uzunlukları 2000 km olacak olan hatların
yapımına 1870 tarihinde başlandı. 1872 tarihinde 149 kilometrelik
Edirne-Dedeağaç, 102 kilometrelik Banaluka-Avusturya hatları ile
Selânik-Üsküp hattının 100 kilometrelik bölümü işletmeye açıldı. 1873
ise İstanbul-Edirne-Sarımbey-Belova hattı hizmete girdi. 1875 yılında
ise Üsküp-Mitroviçe ve Tırnova-Yanbolu hatları tamamlandı. Ancak
Baron Hirsch’in suiistimalleri sonucunda hatların tamamı yapılamamış,
ancak 1279 kilometrelik bölümü yapılabilmişti8.
II. Abdülhamid döneminde demiryolu yapımının hızlandığı
görülmektedir. Bu aşamada yeni imtiyaz sahibi Almanlarda, Osmanlı
topraklarında demiryolları yapımına başlamıştır. Anadolu ve Bağdat
Demiryollarını bu çerçevede ele almak gereklidir9. Bu dönemde
Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yapılan demiryolu hatları,
uzunlukları yapım yılları ve imtiyaz hakkına sahip devletler şu
şekildedir10:
Sermaye

İsim

Yıllar

Uzunluk
(Km)

Alman

Selânik-Manastır

1890-1894

219

Alman

Babaeski-Kırklareli

1911-1913

46

Teknikleri, yay. haz. Ekmeleddin İhsanoğlu, Mustafa Kaçar, IRCICA, 1995, ss. 249270.
7 Murat Özyüksel, Osmanlı-Alman İlişkilerinin Gelişim Sürecinde Anadolu ve Bağdat
Demiryolları, Arba Yayınları, İstanbul 1988, s. 12.
8 Vahdettin Engin, “Rumeli Demiryolları”, TDVI, c. 35, İstanbul 2008, ss. 235-237.
9 Anadolu ve Bağdat Demiryolları konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz: Murat
Özyüksel, Osmanlı İmparatorluğu’nda Nüfuz Mücadelesi: Anadolu ve Bağdat
Demiryolları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2013; Ufuk Gülsoy,
“Osmanlı Devrinde Anadolu ve Bağdat Demiryolları”, Osmanlı’da Ulaşım KaraDeniz-Demiryolu, Edit. Vahdettin Engin, Ahmet Uçar, Osman Doğan, Çamlıca
Yayınları, İstanbul 2012 ss. 287-304.
10 Vahdettin Engin, “Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti”, Türkler, c. 14, Edt.
Hasan Cemal v.d, Yeni Türkiye Yayınlar, Ankara 2002, s. 465-466.
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Alman

İzmit-Ankara

1888-1890

486

Alman

Eskişehir-Konya

1893-1896

445

Alman

Arifiye-Adapazarı

1899

Fransız

İstanbul-Selânik

1892-1896

508

Fransız

Yafa-Kudüs

1889-1892

87

Fransız

Beyrut-ŞamMüzeyrib

1892-1894

258

Fransız

Riyad-Halep

1900-1906

332

Fransız

Trablusşam-Humus

1909-1911

102

Fransız

Mudanya-Bursa

1891-1892

41

İngiliz

Aydın-Dinar-Eğridir

1879-1912

342

İngiliz

Tire-Ödemiş-Çivril

1883-1911

137

İngiliz

Kasaba-Alaşehir

1885-1886

76

İngiliz

Manisa-Soma

1888-1890

92

İngiliz

Alaşehir-Afyon

1894-1896

252

İngiliz

Soma-Bandırma

1888-1890

184

İngiliz

Mersin-Adana

1884-1886

67

9

Sultan II. Abdülhamid devrinde yukarıda belirtilen hatların
dışında Hicaz Demiryolu’nu ayrıca belirtmek gereklidir. Hicaz
Demiryolu’nun yapımı bizzat padişah tarafından desteklenmiş, inşaata
dünya Müslümanları katkılarda bulunmuş ve tamamen yerli olanaklarla
inşa edilmiş ve 1908 yılında ilk tren Sirkeci’den Medine’ye ulaşmıştı11.
1. Osmanlı Devleti Tarafından Mitroviçe-Ovaç Demiryolu
İmtiyazının Avusturya’ya Verilmesi
Avusturya-Macaristan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan
sonra imzalanan Berlin Antlaşması’nın 25. maddesine göre BosnaHersek’i işgal etme ve Mitroviçe’nin de dâhil olduğu Yenipazar’ın her
tarafında asker bulundurma, askerî ve ticarî yolları yapma hakkına
Hicaz demiryolu ayrıntıları için bkz. Ufuk Gülsoy, Hicaz Demiryolu, Eren
Yayıncılık, İstanbul 1994; Murat Özyüksel, Hicaz Demiryolu, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İstanbul 2000.
11
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sahipti12. Avusturya-Macaristan, Berlin Antlaşması’na istinaden,
Bosna-Hersek ve Yenipazar sancağı üzerinden Balkanlar üzerindeki
etki ve nüfuzunu genişletmeye çalışmaktaydı. Bu politikaların mimarı
da Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı Baron Alois Lexa von
Aehrenthal idi13. Demiryollarının yapımı bu nüfuzu yaymanın
yollarından birisiydi. Bu amaçla Saraybosna’dan Sırp sınırına yakın
Visegrad’a ve Türk sınırındaki Ovaç’a doğru birer demiryolu hattı 1906
yılında tamamlanmıştı14.
Avusturya-Macaristan’ın
Bosna-Hersek’te
demiryollarını
tamamladıktan sonraki amacı, Viyana’dan direkt olarak Saraybosna,
Yenipazar, Mitroviçe, Üsküp önce Selânik sonra Edirne yoluyla
İstanbul’a ulaşmaktı. Bu yolun tek kesinti noktası Türk sınırındaki
Ovaç’tan Mitroviçe’ye kadar olan 211 kilometrelik kısımdı. 1907
yılının sonlarında Mitroviçe-Ovaç demiryolu hattını Aehrenthal
gündeme taşıdı ve Osmanlı hükümetinden bu hattın imtiyazı için izin
aramaya başladı. Avusturya’ya bu projede en büyük destek müttefiki
Almanya’dan gelecekti. Nitekim Almanya’nın İstanbul büyükelçisi
Baron Adolf Marschall von Bieberstein, 14 Aralık 1907 tarihinde
yaptığı açıklamada, Mitroviçe’ye kadar bir demiryolu projesi için
Aehrenthal’in Türk hükümetinden izin alınmasında Avusturya’nın
ekonomik menfaatleri adına Almanya’nın yardımını gözettiğini ifade
edecektir15.

Berlin Antlaşması’nın 25. maddesi şu şekildeydi: “Bosna ve Hersek eyaletlerine
Avusturya devleti tarafından asker ikame ve idare olunacaktır. Avusturya devleti
Sırbistan ile Karadağ arasında güneydoğu istikametince Mitroviçe’nin öte tarafına
kadar uzanan Yenipazar sancağının idaresini deruhte etmek arzusunda
bulunmadığından orda Osmanlı idaresi baki kalacaktır. Ancak yeni politika usulleri ile
haberleşme yollarının serbesti ve emniyetini temin için Avusturya devleti Yenipazar’ın
her tarafında asker bulundurmak ve askerî ve ticarî yolları yapmak salahiyetini
muhafaza eder. Avusturya devleti ile Osmanlı devleti işin detayını birlikte
kararlaştırılacaktır”. Bkz. Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri
Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları, c. I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
1953, s. 413-414.
13 Bu konuda daha detaylı bilgi için bkz: Solomon Wank, “Aehrenthal and the Sanjak
of Novibazar Railway Project: A Reappraisal”, The Slavonic and East European
Review, Vol. 42, No. 99 (Jun., 1964), ss. 353-369.
14 “The Balkan Railway Schemes”, The Manchester Guardian, February 21, 1908, s. 5.
Avusturyalılar Bosna-Hersek dâhilinde inşa etmiş oldukları demiryolları tamamıyla dar
hatlıydı. Ancak bu hatların alt kısımları geniş hatta da uygun olarak yapıldığından
bunları geniş hatta çevirmek çok zor olmayacaktır. Bkz. BOA, Y.PRK.ASK, 255/ 6;
BOA, A.MTZ, 165/ 24, (29 Mart 1324/11 Nisan 1908).
15 May, “The Novibazar Railway Project”, s. 506.
12
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Aehrenthal, Almanya’nın da desteğini elde ettikten sonra 27
Ocak’ta gerçekleştirdiği nutkunda, “Avusturya Devleti’nin İstanbul
Büyükelçisi Mösyö Marquis Pallavicini, Mitroviçe-Ovaç arasında bir
demiryolu inşası etütlerinin yapılması için izin istemekle
görevlendirilmiştir” sözlerini sarf etti16. Aynı gün Pallavicini, bu izin
konusunda Osmanlı Devleti Hariciye Nezareti’ne bir muhtıra verdi.
Pallavicini bu muhtırada Osmanlı hükümetinin dikkatini Berlin
Anlaşması’nın Avusturya-Macaristan’a Yenipazar Sancağı üzerinde
verdiği haklara ve bu hattın bölgenin ekonomisine yapacağı katkıya
çekmeye çalışıyordu17.
Bu muhtıra üzerine Hariciye Nezareti, kendi görüş ve ifadelerini
içeren bir tezkereyi Sadaret’e gönderdi. Nezaretin tezkeresinde
özellikle bahsi geçen demiryolu projesinin inşa edilmesi ve teminat
akçesi gibi konularda herhangi bir karar alınmadığı hususu da vardı. Bu
durum ancak güzergâh tayini yapıldıktan sonra iki devlet arasında
gerçekleştirilecek olan müzakereler sonunda ortaya çıkacaktı18.
Almanya’nın desteği ile Avusturya Büyükelçisi Pallavicini,
Osmanlı devlet adamlarını özellikle Sadrazam Avlonyalı Mehmed
Ferid Paşa’yı hattın yapım imtiyazı için ikna etmiştir. Ferid Paşa da
Meclis-i Vükelâ’nın diğer üyelerini bu imtiyazın verilmesinde ikna
ettiği söylenebilir19. Bu doğrultuda konu 29 Ocak 1908 tarihinde
Meclis-i Vükelâ’ya taşındı. Toplantıda Pallavicini’nin Mitroviçe-Ovaç
demiryolu hattı üzerindeki önerisi kabul edildi. Ancak güzergâh
belirleme çalışmalarında Avusturya-Macaristan yetkililerine Osmanlı
Devleti’nin memurlarının da eşlik etmesine karar verildi. Böylece
Osmanlı Devleti’nin menfaatlerine aykırı bir harekete meydan
verilmeyecekti. Bunun dışında iki devlet arasında yapılacak
mukavelename sırasında da Osmanlı Devleti’nin menfaatleri adına bazı
şartların ilave edilmesi Meclis-i Vükelâ tarafından talep edildi20.
BOA, Y.PRK.TKM, 51/ 20, lef: 1-4 (27 Kanunusani 1323/9 Şubat 1908); “The
Powers and The Balkans”, The Times, February 17, 1908, s. 5.
17 Arthur J. May, “The Novibazar Railway Project”, The Journal of Modern History,
Vol. 10, No. 4 (Dec., 1938), ss. 496-527, s. 509. Burada bir bilgiyi hatırlatmakta fayda
vardır. Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti’ne yakın olan Çaniçe (Čajniče)’den de
Mitroviçe’ye demiryolu yapımını düşünmekteydi. Saraybosna’dan Çaniçe (Čajniče)’ye
kadar var olan demiryolu uzatılarak, Yenipazar ve Plevoliye yoluyla Mitroviçe’ye
varacaktı. Böylece, Viyana ile Selânik kesintisiz birbirine bağlanacaktı. Bkz. BOA,
Y.PRK.ASK, 255/ 6; BOA, A.MTZ, 165/ 24 (29 Mart 1324/11 Nisan 1908). Ancak bu
güzergâhtan vazgeçildiği anlaşılmaktadır.
18 BOA, BEO, 3241/ 243058, lef: 3, (16 Kânunusani 1323/29 Ocak 1908).
19 May, “The Novibazar Railway Project”, s. 510.
20 BOA, BEO, 3241/ 243058, lef: 3, (16 Kânunusani 1323/29 Ocak 1908).
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Meclis-i Vükelâ’nın onaylamasından sonra 31 Ocak 1908
tarihinde II. Abdülhamid, Avusturya’nın kontrolündeki Şark
Demiryolları Şirketi’nin Mitroviçe-Ovaç demiryolu etüt çalışmalarını
yapması için yetki veren bir irade yayınladı21. The Times gazetesinde
çıkan bir habere göre hattın yaklaşık olarak 210 km normal ray
aralığında yapılması planlanmaktaydı. Hat beş yıl içinde bitirilecek ve
maliyetinin ise 2.000.000 pound civarında olması beklenmekteydi22.
2. Mitroviçe-Ovaç İmtiyazına Karşı Tepkiler
2.1. Rusya’nın Düşünceleri
Avusturya Macaristan’a Mitroviçe-Ovaç demiryolu imtiyazı ile
ilgili en büyük tepkinin, Balkanlardaki ezeli rakibi olan Rusya’ya
tarafından gelmesi normaldi. Nitekim Rusya Çarı II. Nikola, Rusya
devletinin Viyana Büyükelçisi Lev Pavlovich Urusov’u üç haftalığına
geri çağırdı. Yani bu bir anlamda diplomatik ilişkilerin kesilmesi
anlamına gelmekteydi. Rusya, Berlin Antlaşması’nın 25. maddesinde
Yenipazar sancağı ve Mitroviçe’nin ilerisine kadar olan istikamette
askerî kuvvet bulundurmak ve ticarî ve askerî yollar inşa eylemek
hakkının Avusturya-Macaristan’a verildiğini, bu nedenden dolayı
Rusya, Avusturya’nın teşebbüsüne itirazın mümkün olmadığını kabul
etmekteydi. Ancak Rusya, bu demiryolu imtiyazının Avusturya ile
Rusya arasında 29 Nisan 1898’de imzalanan anlaşmanın ihlali anlamına
geldiğini iddia etmekteydi.
Avusturya Kralı Franz Joseph’in Petersburg’ta bulunduğu sırada,
29 Nisan 1898’de Rusya Çarı II. Nikola ile Balkanlardaki barışın ve
hâlihazırdaki statükonun muhafazası konusunda bir antlaşma
imzalamışlardı. Daha sonra bu durum Balkan hükümetlerine de tebliğ
edilmişti. Rusya işte bu antlaşmaya istinaden Mitroviçe-Ovaç
demiryolunun Balkanlardaki statükoyu bozacağını iddia etmekteydi.
Çünkü Ruslara göre Mitroviçe ile Bosna hududu arasında Avusturya
tarafından bir demiryolu inşa edilmesi, yalnız Yenipazar’a değil bütün
Kosova Vilayeti dâhilinde Avusturya nüfuzunun yayılmasına neden
olacaktı. Ayrıca diğer cihetten Avusturya’nın nüfuzu Arnavutluk’u
tamamıyla kuşatmış olacağından Avusturya gemileri Adriyatik
denizinden tam bir güven içerisinde çıkabilecekti.
Ruslar ayrıca Mitroviçe hattının askerî ve siyasî öneminin,
iktisadî öneminden daha fazla ön plana çıktığını düşünmekteydiler.
Onlara göre eğer mesele sadece ticarî ise zaten hâlihazırda
21
22

May, “The Novibazar Railway Project”, s. 510.
“Baron Aehrenthal’s Speech”, The Times, February 3, 1908, s. 4.
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Sırbistan’dan geçen Viyana-Selânik demiryolu bu iş için kâfidir. Fakat
Mitroviçe hattı vasıtasıyla Bosna ve Hersek’te bulunan Avusturya
askerî kuvvetleri birkaç saat içinde Kosova hududuna sevk edilebilirdi.
Dolayısıyla Selânik çok kısa zamanda Avusturya-Macaristan’ın askerî
limanı haline gelmiş olacaktı.
Ruslar Mitroviçe-Ovaç hattı ile ilgili diğer çekincesi, bu hattın
halkın çoğunluğu Slavlardan oluşan iki ülkeyi yani Sırbistan ile
Karadağ’ı birbirinden ayırmasına neden olmasıydı. Çünkü Yenipazar
Sancağı Karadağ ile Sırbistan arasında bulunmaktaydı ve bu hat ile
Avusturya bu sancağa sokulacaktı. Ayrıca, Avusturya bu hat
münasebetiyle Rusya’nın Balkanlardaki en büyük destekçisi Sırbistan’a
karşı askerî yönden avantajlı bir duruma geçecekti. Bütün bunların
dışında bu hat ile ticarî hayat da Belgrad ve Niş’ten Saraybosna’ya
taşınacaktı. Yani kısaca Ruslara göre bu hattın yapılması Balkanlardaki
Slav nüfuzuna şiddetli bir darbe demekti23.
Ruslar, Mitroviçe-Ovaç hattının yerine, Balkanlardaki vassalları
konumundaki Sırp ve Bulgarların tasavvur ettikleri hatlarının
yapılmasını istemekteydiler. Bu hatlar, Sırpların Niş ve Mitroviçe
yoluyla, Karadağ topraklarından geçip Adriyatik’e ulaşan demiryolu
hattı ve Bulgarların Kumanova yoluyla Üsküp’e ulaşan KumanovaKöstendil hattıydı24. İleride bu hatlarla ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir.
Avusturya-Macaristan
hükümeti,
yukarıda
bahsedilen
nedenlerden dolayı Rusların Mitroviçe-Ovaç hattı ile ilgili endişelerini
gidermek için Petersburg’a bir tebligat göndermişti. Bu tebligatta
Avusturya hükümetinin Mitroviçe hattının yapımındaki maksadının
sadece iktisadî olduğu açıkça belirtilmişi. Adı geçen tebligatta ayrıca
Sırpların Tuna’dan Adriyatik denizine kadar bir demiryolu inşası
konusunda Avusturya hükümetinin yardımcı olacağını, bu
teşebbüslerde de Rusya’nın da yardımının beklendiği ifade
edilmekteydi25.
2.2. Bulgarların Düşünceleri
Avusturya-Macaristan’ın inşa etmek istediği Mitroviçe-Ovaç
demiryolu projesine diğer bir tepki Bulgarlardan gelmişti. Bulgaristan
gazetelerinden Dnevnik’te Mitroviçe-Ovaç demiryolu projesi ile
alakalı yayınlanan bir makalede inşası düşünülen hattın AvusturyaBOA, Y.PRK.TKM, 51/ 20, lef: 1-4 (27 Kanunusani 1323/9 Şubat 1908).
“Balkan Rivalries: Russia And Austro-German Railway Scheme”, The Manchester
Guardian, February 15, 1908, s. 9.
25 BOA, Y.PRK.EŞA, 52/ 17, lef: 1, (21 Şubat 1323/5 Mart 1908).
23
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Macaristan’ın bölgedeki siyasî nüfuzunu fazlasıyla artıracağını,
Sırbistan ile Karadağ arasından geçmek suretiyle Sırbistan’ın Karadağ
cihetine olan baskılarına nihayet vereceği üzerinde durulmuştur.
Makalede ayrıca Avusturya’nın Adriyatik denizi üzerindeki emellerine
engel olmak üzere İtalya ve Sırbistan arasında bir demiryolu hattı
inşasının gündemde olduğu yer almaktaydı. Makaleye göre İtalya’nın
dışında Rusya da bu hat konusunda hoşnutsuzdu.
Bulgaristan’da muhalefetteki Ivan Evstratiev Geşov’un lideri
olduğu Narodna Partisi’nin yayın organı olan Mir gazetesinde çıkan bir
yazıda ise Mitroviçe hattı yerine önceliğin Osmanlı Devleti
demiryolları ile Bulgar demiryollarının bağlanması olduğu
vurgulanmaktaydı. Yazıda bazı Bulgar devlet adamlarının Mitroviçe
hattına büyük bir ehemmiyet vermesi eleştirilmekteydi. Yazının
devamında ayrıca bu hat ile Bulgaristan stratejik önemini
kaybetmeyeceği, Sırpların daha ziyade telaş etmesi gerektiği de yer
almaktaydı. Yazı Bulgar hükümetinin bir an önce Bulgar
demiryollarının yapılması için çalışması gerektiği şeklinde
sonlandırılmıştı26.
Bulgar komiteleri ise Mitroviçe-Ovaç hattının yapılması
durumunda Bulgar iktisadî hayatının kötüleşeceğini iddia ettikleri için
Avusturya’yı şiddetle protesto etmişlerdi. Komiteler ayrıca bu durum
karşısında ciddi önlem almadığı için Bulgar hükümetini de
eleştirmekteydiler. Komiteler bunun dışında, Bulgar demiryollarını
Osmanlı demiryollarına bağlayacak Köstendil-Kumanova hattının bir
an evvel inşasını hükümetten talep etmekteydiler27.
Bulgarların inşa etmek istedikleri Guşevo (Gyueshevo)28Kumanova hattı yaklaşık olarak 90 km uzunluğundaydı. Bulgarların bu
hattı yapmalarındaki amaçları, Üsküp, Manastır ve kısmen Selânik
vilayetlerine doğru yayılmaktı. Bulgar hükümeti Sofya’yı Üsküp’e
bağlayacak Guşevo-Kumanova hattını inşa etmek amacıyla daha önce
Sofya-Radomir29 demiryolu hattını inşa ettirmişti. 1907 yılından
itibaren de Radomir’den Guşevo’ya kadar bu hattı uzatmaya
çalışmaktaydı. Sofya-Radomir kısmı için 7-8 milyon frank masraf

BOA, A.MTZ, 163/ 31, lef: 1, (31 Kânunusani 1323/13 Şubat 1908).
BOA, A.MTZ, 163/ 42 (12 Şubat 1323/25 Şubat 1908).
28 Guşevo, Köstendil’in sadece 20 km doğusunda ve Makedonya sınırında
bulunmaktadır. Bu nedenle bazı belgelerde Bulgarların yapmak istedikleri hat,
Köstendil-Kumanova olarak değil, Guşevo-Kumanova olarak geçmektedir.
29 Radomir, Sofya ile Köstendil arasında bir şehirdir.
26
27
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yapan Bulgar hükümeti, Radomir’den Guşevo’ya kadar olan kısmı için
de 15 milyon frank kadar bir meblağ daha harcayacaktı30.
Bulgaristan hükümetinin Mitroviçe-Ovaç hattı ile ilgili
düşüncelerini
ise
Dışişleri
Bakanı
General
Stefan
Georgiev Paprikov’un Bulgarca yayın yapan Veçarna Posta gazetesine
verdiği demeçten öğrenmekteyiz. General Paprikov demecine
“Yenipazar-Mitroviçe hattının inşa olunacağına eminim, bu hat bizim
için ekonomi açısından ne faydası ne de zararı vardır. Siyasi yönden de
çok fazla tesir edeceğini zannetmem. Çünkü Avusturya ordusunun bir
gün Osmanlı Devleti’ne girme kararı alsa bile, saldırı yönünün
Yenipazar Sancağı olacağı mümkün gözükmüyor. Sözün kısası bu hat
aleyhine bir söz söylemeye de hakkımız yoktur” sözleriyle başlamıştır.
Paprikov demecinin ilerleyen satırlarında, Mitroviçe-Ovaç hattına
karşılık Rusların Radujevaç-Niş-Adriyatik hattını gündeme getirdiğini
belirttikten sonra böyle bir hattın ne askerî ne de siyasî bir faydasının
olmayacağını söylemiştir. Paprikov bu hatlara karşılık Kumanova
hattının inşasının Bulgaristan ve Babıali tarafından kabul edildiğini
demecinde ifade ettikten sonra, bu hattın fiiliyata geçmesinin zor
olduğunu kabul etse de bu inşaatın gerçekleşmesi için var güçleriyle
çalışacaklarını belirtmiştir. Çünkü ona göre Kumanova-Köstendil hattı
ilk önce ticaret, daha sonra ise Bulgar millî siyaseti için çok önemliydi.
Askerî açıdan ise gerek Osmanlı Devleti gerekse Bulgaristan açısından
bu hattın önemi ikinci hatta üçüncü derecedeydi.
Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan Komiserliği ise KöstendilKumanova hattının inşasının başka üçüncü bir devletin özellikle
Avusturyalıların iştirakine mahal bırakmaksızın, Osmanlı-Bulgar ortak
bir şirketi veya Osmanlı Devleti ile Bulgar Emareti tarafından inşasının
yapılması gerektiğini düşünmekteydi31. Fakat bu arada Selânik Rıhtım
Şirketi’nin yetkilileri Mart ayı içerisinde Sofya’ya giderek kilometre
teminatı ve 1.000.000 frank karşılığında Köstendil-Kumanova hattının
inşasını yapabileceklerini Bulgaristan yetkililerine iletmişlerdi32.
Bulgar Dışişleri Bakanı Paprikov’un da araya girmesiyle Bulgar
hükümeti adı geçen meblağı ve kilometre teminatını kabul etmiştir.
Fakat bu kez şirket yetkilileri bununla da yetinmeyerek, Fransa,
İngiltere ve Rusya’nın Sofya elçileriyle de görüştükten sonra, Bulgar
hükümetinden bir önceki tekliflerine göre daha fazla para istemişlerdi.

30

BOA, Y.PRK.ASK, 255/ 6; BOA, A.MTZ, 165/ 24 (29 Mart 1324/11 Nisan 1908).
BOA, Y.A.HUS, 518/ 90, lef: 2, (12 Şubat 1323/25 Şubat 1908).
32 BOA, A.MTZ, 164/ 41, (7 Mart 1324/20 Mart 1908).
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Paprikov ise bu yeni teklife dahi olumlu yaklaşmaktaydı33. Paprikov’un
bu tavrı, Köstendil-Kumanova hattının Bulgarlar tarafından ne kadar
önemsendiğini göstermektedir.
Selânik Rıhtım Şirketi’nin dışında İtalyan sermayedarlarından
oluşan bir heyet, Köstendil-Kumanova hattının inşası için Mart 1908
sonlarında Sofya’ya gitmeyi planlamaktaydı. Bu heyetin çalışmaları
konusunda İtalya’nın İstanbul sefiri de Osmanlı hükümetini
bilgilendirecekti. Paprikov ise bu heyetin Sofya’da çok olumlu bir
şekilde karşılanmayacağı görüşündeydi34 .
Bu arada Bulgar bir Profesör Mitroviçe-Ovaç demiryolu,
Avusturya’nın politikaları ve bu politikaların Bulgaristan’ın iç
siyasetine tesiri hakkında bir makale neşretmişti35. Arşiv belgelerinde
adı geçmeyen bu Profesöre göre muhalefette bulunan Ivan Gesov,
Avusturya hükümeti tarafından Mitroviçe-Ovaç demiryolu imtiyazını
elde etmesinden dolayı pek memnundu. Çünkü Gesov, Baron
Aehrenthal Kösdendil-Kumanova hattının yapımına yardım edeceği
fikrindeydi. Profesöre göre bu hat ile Bulgaristan yalnız Osmanlı Şark
Demiryolları’yla değil, Bosna ve Adriyatik’e de ulaşacaktı. Bunun
dışında Profesör Yenipazar sancağı, Bosna-Hersek ve Dalmaçya
yoluyla Kösdendil’den Adriyatik’e olan yolun, İtalya’nın desteklediği
Sırbistan yoluna göre biraz dolambaçlı olduğunu da kabul edecektir.
Ancak Profesör Sırbistan demiryolunun çok dağlık ve az gelişmiş
bölgelerden geçeceği için çok fazla kabul edilebileceğini
zannetmemekteydi. Ayrıca inşası çok pahalı olacak olan bu hattın
yapımını da Sırbistan’ın gerçekleştiremeyeceğini belirten Profesör, bu
hattın sermayedarların da dikkatini çok fazla çekmeyeceğini iddia
etmiştir. Profesöre göre Mitroviçe-Ovaç hattına İngiltere ihtiyatlı
yaklaşmakta, sadece Rusya bu hattın yapımına şiddetle karşı
çıkmaktaydı36.
2.3. Sırbistan’ın Düşünceleri
Mitroviçe-Ovaç demiryolu projesine Rusya’dan sonra en fazla
tepkinin Sırbistan’dan gelmesi beklenirdi. Çünkü bu hattın yapımı
olumsuz olarak en fazla Sırbistan demiryollarını etkileyecekti. Ancak
Mitroviçe hattı Sırbistan ile Avusturya arasında bir ticaret
antlaşmasının imzalanmasına karar verilecek bir zamana tesadüf etmiş
olmasıyla Sırbistan bu hattın yapımına direkt olarak karşı çıkmamaya
33

BOA, Y.PRK.ASK, 255/ 6; BOA, A.MTZ, 165/ 24 (29 Mart 1324/11 Nisan 1908).
BOA, Y.PRK.MK, 22/ 68, (18 Mart 1324/31 Mart 1908).
35 BOA, Y.PRK.DH, 14/ 44, lef: 1, (9 Mart 1324/22 Mart 1908).
36 BOA, Y.PRK.DH, 14/ 44, lef: 2-3 (t.y.).
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dikkat etmekteydi. Bunun dışında Sırbistan’ın endişesini gidermek için
Belgrad Avusturya elçisi, Sırbistan başbakanı Nikola Pasiç ile
görüşerek, bu hattın sadece iktisadî menfaatler için yapılacağını ve
Makedonya ıslahatı için de faydalı olacağını belirtmiştir. Elçi ayrıca bu
görüşmede Sırbistan hükümetinin ne iktisadî ve ne de siyasî
menfaatlerine dokunmayan bu hat için telaş göstermemesini istemiştir.
Yine elçi Avusturya hükümetinin Sırbistan’ın iktisadî için oldukça
önemli olan Adriyatik demiryollarının inşası için de Osmanlı hükümeti
nezdinde yardım edeceğini de belirtmiştir.
Sırbistan Başbakanı, Avusturya elçisi ile yaptığı görüşmeyi Sırp
kralı ve nüfuzu olan siyasilerle paylaştıktan sonra Kralın başkanlığında
bir Bakanlar Kurulu toplantısı tertip etmişti. Toplantıda meselenin
Avrupa tarafından nasıl algılandığının belli olmasından önce Sırbistan
hükümetinin bu konuda kesin bir tavır takınmaması ve hükümete
mensup gazetelerin bu konuda açıkça fikirlerini beyan etmemesi
yolunda karar almıştı. Muhalif gazeteler ve dergiler ise icraatlarında
serbest bırakılmıştı37. Görüldüğü üzere Sırplar açıkça Mitroviçe-Ovaç
demiryolu projesine karşı çıkamamaktaydılar.
Ancak Sırpların da Bulgarlar gibi inşa etmek istedikleri bir hat
vardı. Bu hat Tuna nehri üzerinde bulunan Radujevaç mevkiinden
başlayarak Zayiçar-Niş-Kurşunlu (Kuršumlija) -Mitroviçe-Varoş
(Nova Varoš)-Prizren-İşkodra-Medua (San Giovanni Medua)
güzergâhını takip etmektedir. Bu hattın Radujevaç-Niş kısmı inşa
halindeydi. Ayrıca Radujevaç’tan Romanya dâhilinde bulunan
Krayiova’ya (Craiova) kadar demiryolu inşası gerçekleşirse, adı geçen
hatların inşa olunmasıyla Petersburg direkt olarak Adriyatik denizine
bağlanmış olacaktı.
Bu hattın inşasının son bulmasıyla Sırbistan çok ciddi kazançlar
elde etse de Sırplıların har hangi bir limana sahip olamadıklarından
(Sırpların denize kıyısı yoktu) ihracat için Avusturya’ya daima
muhtaçtılar. Bu anlamda Avusturyalıların arzu ve tekliflerine de tabi
olmağa mecbur bulunmaktadırlar. Şayet Sırplar Avusturyalıların
hilafına aykırı sert davranacak olurlarsa Avusturyalılar Sırp ihracatına
engel olabilirlerdi. Ancak Sırplar Adriyatik denizine ulaşabilecek
demiryolunu yaptıracak olurlarsa Avusturyalılara boyun bükmeksizin
bütün Avrupa’ya ihracat yapabilirlerdi38. Bu nedenlerden dolayı Sırplar
Avusturya’nın bu projesine şimdilik karşı çıkamamaktaydılar. Ancak

37
38

BOA, Y.A.HUS, 518/ 11, lef: 3, (10 Şubat 1323/23 Şubat 1908).
BOA, Y.PRK.ASK, 255/ 6; BOA, A.MTZ, 165/ 24 (29 Mart 1324/11 Nisan 1908).
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Sırpların tamamı, özellikle milislerin farklı görüşlerde olduğu yakında
ortaya çıkacaktı.
2.4. Karadağ ve Arnavutların Düşünceleri
Mitroviçe-Ovaç hattından etkilenecek olan diğer bölge milletleri
Karadağ ve Arnavutlardı. Karadağ Prensi Danilo Aleksandar Petrovich
(hâlihazırdaki Karadağ Kralı I. Nikola’nın oğlu) Viyana’ya Balkan
demiryolları meselesini görüşmek için gitmişti. Fakat Prens,
Viyana’dan eli boş dönmüştü. Bunun üzerine Prens bu kez Petersburg’a
bir seyahat yapmayı planlamaktaydı. Prensin Rusya’ya gitmesinin
nedeni Avusturya’nın Mitroviçe-Ovaç demiryolu projenin yapımına
engel olması için Rusya’dan ricacı olmaktı. Ayrıca Tuna’dan
Karadağ’ın Adriyatik sahilindeki Bar kentine uzanacak demiryolu
yapımını da hızlandırmak Prensin diğer bir gündem maddesi olacaktı39.
Karadağlıların dışında Arnavutlar da Avusturya-Macaristan
hükümetinin inşa etmek istediği Mitroviçe-Ovaç hattından endişeye
kapılmışlardı. Arnavutları telaşa düşüren asıl neden Sırpların da
tasavvur ettikleri demiryolu hatlarıydı. Çünkü Arnavutlar bu hatlarla
kendilerinin abluka altına alındığını düşünmekteydiler. Mitroviçe-Ovaç
hattının güzergâh çalışmaları için mühendislerin Mitroviçe’ye gelmesi
Arnavutları daha da heyecanlandırdı. Arnavutların önemli simalarından
İsa Bolatin 16 Nisan 1908 tarihinde padişah adına bir mektup yazarak
padişaha bağlılıklarını ve sadece ona güvendiklerini belirtikten sonra,
buradaki çalışmaları emir buyrulursa engelleyeceğini ifade etmişti40.
Bölge milletlerinden Karadağ ve Arnavutlar olaya kendi
açılarından bakmaktaydılar.
2.5. İngiliz Kamuoyunun Meseleye Bakışı
İngilizler, Balkanlardaki meseleler ile 1878 Berlin
Antlaşması’ndan bu yana alakalıydılar. Özellikle 1902 yılında
Makedonya’daki tansiyonun artmasının ardından, bölgedeki hadiseleri
daha yakından takip etmek amacıyla Balkan Komitesi’ni kurmuşlardı41.
Avusturya-Macaristan’ın
Mitroviçe-Ovaç
demiryolu
hattı
tasavvurunun ortaya çıkmasından sonra Balkan Komitesi bir toplantı
yaptı ve toplantıda bu hattın Makedonya’daki reformları durduracağı
doğrultusunda bir görüş ortaya çıktı. Balkan Komitesi, hat konusundaki

BOA, Y.PRK.EŞA, 52/ 17, lef: 3, (23 Şubat 1323/7 Mart 1908).
BOA, Y.PRK.AZJ, 54/ 12, (3 Nisan 1324/16 Nisan 1908).
41 Keith Robbins, “British Diplomacy and Bulgaria 1914-1915”, The Slavonic and East
European, Vol. 49, No. 117 (Oct., 1971), s. 561-562.
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görüşün Kral Edward VII’ye iletilmesine karar verildi42. Balkan
Komitesi’nin Makedonya reformları konusundaki bu görüşü, İngiliz
hükümetinin Mitroviçe-Ovaç demiryolu projesine karşı çıkmasının
dayanak noktası olacaktı.
İngiliz basını da Mitroviçe-Ovaç hattı ile epey ilgilenmişti. Times
gazetesi, 14 Şubat tarihli nüshasındaki bir haberde Mitroviçe-Ovaç
hattını gündemine taşımıştı. Adı geçen haberde Avusturya ile
Rusya’nın Balkanlarda bir demiryolu yarışına girdiği bahsedildikten
sonra, Rusların amacının Tuna’dan Adriyatik’e bir demiryolu yapmak
olduğuna dikkat çekilmekteydi. Tuna üzerindeki Radujevaç’tan
Adriyatik’teki Ulcin’e bir hat yapıldığında, Rusya Tuna’daki donanma
gücünü kullanarak Balkanlara tamamen hâkim olabilirdi. Haberin
devamında Mitroviçe-Ovaç hattının Sırplar tarafından da büyük bir
endişe ile karşılandığı yazılıydı. Çünkü bu hat sayesinde Avusturya,
Sırbistan demiryollarını kullanmadan artık Selânik’e ulaşabilecekti.
Ayrıca habere göre Sırplar, Ruslar ve İtalyanların hattın yapılmasına
engel olacak bir şey yapmadıkları düşüncesindeydiler43.
The Times gazetesinin aynı günkü başka bir haberinde ise Baron
von
Aehrenthal’in
Mitroviçe-Ovaç
demiryolu
hakkındaki
açıklamalarına yer verilmişti. Bu habere göre Aehrenthal MitroviçeOvaç hattının sadece ekonomik amaçlı olduğunu, Berlin Anlaşması’na
aykırı olmadığını söylemiş ve aynı zamanda Makedonya’daki
reformların da Rusya ile birlikte gerçekleştirilmesine engel
olmayacağını belirtmişti. Rusya’ya göre ise bu hattın yapımı,
Balkanlardaki statükoyu Avusturya lehine çevirecekti44.
The Manchester Guardian 21 Şubat tarihli nüshasında Balkan
Demiryolları ile alakalı detaylı bir yazı çıkmıştı. Yazıda Aehrenthal’in
Mitroviçe-Ovaç demiryolu projesinin dayanak noktasının Berlin
Kongresi’nin 25. maddesi olduğu belirtildikten sonra, hattın hem ticarî
hem de askerî önemi üzerinde durulmuştu. Çünkü Rusya’dan
Balkanlara doğru herhangi bir saldırı olduğunda Makedonya’nın
savunması bu şekilde daha kolay bir şekilde sağlanacaktı. Yazıda
Avusturya’nın hattı yapmasındaki amacının Sırbistan’ı bertaraf ederek
Viyana’dan direkt olarak Selânik’e ulaşmak olduğu ifade edilmekteydi.
Haberin devamında, İtalyan gazetelerinin de Mitroviçe hattı hakkındaki
haberlerine yer verilmişti. İtalyan gazeteleri bu hattın yerine Tuna“Austria and Macedonia: Railway Project Hinders Reforms Balkan Committee’s”,
The Manchester Guardian, February 22, 1908, s. 9.
43 “Russia and Railway Project”, The Times, February 14, 1908, s. 7.
44 “Baron von Aehrenthal’s Statetmant”, The Times, February 14, 1908, s. 11.
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Adriyatik hattını, yani Raudija-Niş-Giovanni Medua hattının
yapılmasını arzu etmekteydiler. Çünkü onlara göre bu hat, diğer hatta
göre daha kısaydı. Ayrıca Tuna-Adriyatik hattı ile Mitrovice, Selânik
yoluyla Edirne, buradan İstanbul’a ve diğer hatla da Burgaz’a
ulaşılabilirdi. Böylece Karadeniz ve Bulgaristan’dan Adriyatik’e daha
kolay ulaşılacaktı45.
The Manchester Guardian gazetesi 19 Şubat tarihinde Rusya ile
İngiltere arasında Yakındoğu ile alakalı bir kongre yapılacağını, bu
kongrenin konusunun da Avusturya’nın Yenipazar Sancağı’ndaki inşa
etmek istediği demiryolları olacağını yazmıştır. Yazının devamında
Rusya’nın birer vassal devletleri görünümündeki Balkan devletlerinin
bu hat ile Avusturya ve Almanya’nın nüfuzunu altına gireceği ve
böylece Rusya’nın kalbine hançer ineceği yazılıydı. Haberde Paris
menşeli Matin gazetesine atıf yapılarak, Avusturya-Macaristan ile
Rusya arasında Yenipazar ve Adriyatik demiryolları ile alakalı
anlaşmaya yapılacağı da yer almaktaydı46.
The Times gazetesinin 17 Şubat tarihli nüshasında ise Yenipazar
demiryolları ile alakalı yine detaylı bir haber yayınlamıştı. Yukarıda
belirtilen haberlerin dışında, bu haberin en ilginç noktası MitroviçeOvaç hattın inşası durumunda Avusturya’nın Bosna ve Hersek’i ilhak
edeceğiydi. Hatta habere göre Rusya bile buna engel olamayacaktı 47.
The Times gazetesinin bu haberinin üzerinden 8 ay bile geçmeden
Avusturya-Macaristan Bosna ve Hersek’i ilhak edecekti.
Osmanlı Arşivleri’nde diğer İngiliz gazeteleri Daily Telgraf ve
Morning Post gazetelerinde Mitroviçe-Ovaç demiryolu projesi ile ilgili
çıkan haberlere rastlanmaktadır. Daily Telgraf gazetesinde yer alan bir
makaleye göre bu projenin gündeme gelmesiyle yaşanan hadisler,
Avrupa’daki ittihadın yok olmasına neden olacaktı. Morning Post
gazetesinde ise yayınlanan bir makalede Avusturya’nın Selânik
hakkındaki emellerinden şikâyet edilmekteydi. Yine bu gazetede
Selânik ile Rumeli’nin Avusturya tarafından zaptıyla alakalı bir makale
neşredilmişti48.
İngiliz kamuoyu Mitroviçe-Ovaç demiryolu projesini, Avusturya
ve Almanya’nın bölgedeki nüfuzunu artıracak bir unsur olarak

“The Balkan Railway Schemes”, The Manchester Guardian, February 21, 1908, s. 5.
“Balkan Railways: Austria’s "Inopportune" Project British Opinıon Russia’s”, The
Manchester Guardian, February 19, 1908, s. 7.
47 “The Powers and The Balkans”, The Times, February 17, 1908, s. 5.
48 BOA, Y.A.HUS, 518/53, lef. 3, (5 Şubat 1323/18 Şubat 1908).
45
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görmekte ve bunun sonucunda bu iki devletin Rusya ile araları açılacağı
için Makedonya ıslahatının sekteye uğrayacağını düşünmekteydi.
3. Mitroviçe-Ovaç Demiryolu Güzergâhı Tespit Çalışmaları
31 Ocak 1908 tarihinde Padişah II. Abdülhamid’in yayınladığı
bir irade ile Avusturya-Macaristan’a Mitroviçe-Ovaç demiryolu
çalışmalarını yapmak için izin verilmişti. Ancak daha önce de
belirtildiği üzere Osmanlı hükümeti hattın güzergâh belirleme
çalışmalarını yürütecek olan Avusturya memurlarına Osmanlı
yetkililerinin de katılmasını çeşitli nedenlerle şart koşmuştu.
Mart 1908 ayı içerisinde taraflar keşif heyetini belirleme
çalışmalarını bitirdiler. Avusturya hükümeti bu işi bir AlmanAvusturya şirketi olan Şark Demiryolları Şirketi’ne49 bıraktı. Şirket de
keşif heyeti için Mösyö Adaber Krist, Hektor Finanzer, Aymer
Markbrit ve Gaste Yener adındaki şahısları görevlendirdi50. Osmanlı
Devleti tarafından ise keşif heyetine Turuk ve Meabir (Yollar ve
Köprüler) Müdürü Muavini Arslan Efendi ile Mühendis Mustafa Efendi
tayin edildi. Ayrıca askeriyeden de Erkânıharp Mirliva Muzaffer Paşa,
Erkânıharp Miralay Osman Zeki Bey, Erkânıharp Kaymakam Ahmet
Zeki Bey ve Erkânıharp Kaymakam Şevki Bey de heyete iştirak
edeceklerdi51.
Bu arada keşif heyetine yardımcı olması açısından, Alman
mühendis Wilhelm von Pressel52 tarafından 1873 tarihinde Prepol
(Prijepolje)-Mitroviçe demiryolu için yapılmış olan keşiflerin neticesini
içeren ve Ticaret ve Nafia Nezareti’nde saklanan haritalar, layihalar ve
defterlerin Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reis Vekili Ömer Rüşdü
Paşa’ya teslim edilmesi istenmişti53. Bunun üzerine bu keşif neticesiyle
alakalı 26 parça harita54, diğer evraklar Erkân-ı Harbiye’ye teslim
edilmişti55.

Engin, “Rumeli Demiryolları”, s. 237.
BOA, BEO, 3272/ 245383, lef: 1, (3 Mart 1324/16 Mart 1908).
51 BOA, BEO, 3281/ 246020; BOA, BEO, 3281/ 246053, (16 Mart 1324/29 Mart 1908).
Heyetten Arslan Efendi, aylık 4.500 kuruş, Mustafa Efendi ise 4.000 kuruş maaş
alacaklardı. Bkz. BOA, BEO, 3283/ 246160, lef: 1, (17 Mart 1324/30 Mart 1908).
52 Bu keşif haritaları 1872 Şubat ayında Osmanlı Devleti Demiryolları Genel
Müdürlüğü’ne getirilen Alman mühendis Wilhelm von Pressel tarafından hazırlanmıştı.
Bkz. Yüksel, Anadolu ve Bağdat Demiryolları, s. 15-16.
53 BOA, BEO, 3279/ 245885, lef: 1, (14 Mart 1324/27 Mart 1908); BOA, Y.MTV, 307/
173, lef: 1, (16 Mart 1324/29 Mart 1908).
54 BOA, Y.MTV, 307/ 235 (19 Mart 1324/1 Nisan 1908).
55 BOA, Y.A.HUS, 519/ 114 (15 Mart 1324/31 Mart 1908).
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Mitroviçe-Ovaç demiryolu keşif heyetin 12 Nisan’da Üsküp’te
hazır olması hedeflenmekteydi. Keşif çalışmaları sırasındaki en büyük
problemlerden birisi heyetteki şahısların canlarının muhafazası
olacaktı. Bu nedenle Kosova gibi karışık bir yerde görev yapacak olan
bu heyetin korunması için henüz heyet yola çıkmadan 2 Nisan 1908
tarihinde Sadrazam Mehmed Ferid Paşa tarafından Rumeli Vilayet-i
Şahanesi Müfettişliği’ne bir yazı gönderilerek, heyetin muhafazasının
azami derecede dikkat edilmesi istemiştir56.
Bununla birlikte Mitroviçe-Ovaç demiryolu güzergâhının tayini
için gönderilecek heyetin muhafazasını temin etmek üzere Piriştina’dan
iki süvari bölüğünün gönderilmesine karar verilmişti. Bu konuda da
gerekli tedbirlerin alınması için Mitroviçe Fırkası Kumandanlığı’na
emirler verildi. Buna göre keşif heyeti Taşlıca sancağına girdikten sonra
herhangi bir saldırıya maruz kalmayacaklardı ve emniyetle işlerini
yerine getireceklerdi57. Ancak ilerleyen günlerde Piriştina’daki alaydan
150 süvarinin gönderilmesinden vazgeçilerek, Köprülü’deki alaydan
150 süvarinin 15 Nisan’da trenle sevkine karar verildi. Ayrıca lüzum
görülürse Piriştina’daki alaydan da gereği kadar süvarinin Mitroviçe’ye
gönderilmesi sağlanacaktı58. Bu gibi tedbirlerin dışında özellikle, keşif
heyetine memur edilen mühendislerin kendilerini korumaları için
yanlarında revolver gibi silahları bulundurmalarına engel olunmaması
yerel yetkililere iletilmişti. Bunun nedeni Zibefçe’den ve Taşlıca’dan
heyete katılmak üzere bir takım mühendislerin Mitroviçe’ye hareket
ettiği bilgisiydi. Bu mühendislere Sırplar tarafından saldırılma ihtimali
yüksekti59. Nitekim 27 Nisan tarihli The Times gazetesinde çıkan bir
habere göre Türk yetkilileri Yenipazar civarında Mitroviçe-Ovaç
demiryoluna karşı komplo hazırlığında olan bir Sırp’ı yakalamışlar ve
Üsküp’e getirmişlerdi60. Bu haber alınan önlemlerin ne kadar yerinde
olduğunu göstermekteydi.
Zibefçe ve Taşlıca’dan gelen mühendislerin heyete dâhil
olunmalarına Kosova Valisi karşı çıkmaktaydı. Çünkü keşif heyeti
sadece Osmanlı zabitanları ve memurları ile Şark Şimendiferleri
Şirketi’nden iki mühendisinden ibaret olarak hemen işe başlattırılması
56

BOA, BEO, 3284/ 246253; BOA, TFR.IKV, 210/ 20916, lef: 57, (20 Mart 1324/2
Nisan 1908).
57 BOA, TFR.IKV, 210/ 20916, lef: 52, (25 Mart 1324/7 Nisan 1908).
58 BOA, TFR.IKV, 210/ 20916, lef: 40, (1 Nisan 1324/14 Nisan 1908).
59 BOA, BEO, 3287/ 246471, lef: 1, (24 Mart 1324/6 Nisan 1908); BOA, TFR.IKV,
210/ 20916, lef: 54, (25 Mart 1324/7 Nisan 1908)); BOA, TFR.IKV, 210/ 20916, lef:
55, (24 Mart 1324/6 Nisan 1908).
60 “The Novi Bazar Railways”, The Times, April 27, 1908, s. 6.
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gerekmekteydi. Ancak bu heyete başka mühendislerin katılması heyetin
şeklini değiştirerek bazı zorlukların ortaya çıkmasına neden olabilirdi.
Bundan dolayı Kosova Valisi, gelecek olan yeni mühendislerin de
tedricen birer ikişer olarak heyet dâhil edilmesini uygun görmekteydi61.
Kosova Valisi’nin önerisine rağmen, ilerleyen günlerde yeni
katılımlarla keşif heyetindeki mühendislerin sayısı 20’yi geçecekti62.
Keşif heyetine memur edilen Arslan ve Mustafa Beyler, 12
Nisan’da Üsküp’te bulunmak üzere 10 Nisan’da tarihinde İstanbul’dan
hareket ettiler63. Bu iki memurun yanında Şark Şimendifer Şirketi
mühendisleri de bulunmaktaydı. Kosova Valisi askerî cihetten keşif
heyeti için görevlendirilen Erkan-ı Harbiye Mirlivası Muzaffer Paşa ile
diğer üç Erkânıharp zabitinin de bir an önce gönderilmesini arzu
etmekteydi. Bunların gelmesi gecikirse keşfe itiraz edenler keşif
heyetine dâhil edilebilirlerdi.
Kosova Valisi aynı zamanda keşif heyetinin güvenliği ile de
ilgilenmekteydi. Mitroviçe’de sadece 374 mevcutlu bir tabur
bulunmakta ve bunlardan 104’ü acemi olup ellerine silah dahi
verilmemişti. Askerlerden 130’u ise hastane, cephane, depo ve
konsoloshaneler muhafazasında devriye hizmetinde istihdam
olunmuşlardı. Kalan askerler ise şehrin emniyetini ancak
sağlamaktaydılar. Kosova Valisi her ihtimale karşı Mitroviçe’ye
gidecek keşif heyetinin muhafazası için bir taburun ve ya da en azından
iki bölüğün Pirizren’den ya da başka bir mahalden sevkini
istemekteydi64.
Kosova Valisine, Mitroviçe’ye Pirizren’den kuvvet gönderilmesi
mümkün görülmediği şeklinde bir cevap gönderildi. Ancak keşif
heyetinin muhafazasının 150 kişilik bir süvari bölüğünün muhafaza
edilmesi kesinleşmişti65. Kosova Valisi bu 150 süvarinin de Sırplıların
zorluk çıkartması ve mahalli ahalinin de teyakkuza geçmesi durumunda
yetersiz kalacağını düşünmekteydi. Bu nedenle Kosova mıntıkasındaki
Gilan’da bulunan iki bölüğün de ilaveten geçici olarak Mitroviçe’ye
gönderilmesini talep etmişti66.
12 Nisan’da Nafia Nezareti’nden iki mühendis Selânik’e ulaştı
ve 13 Nisan’da da Üsküp’e hareket edeceklerdi. Askeriyeden
61

BOA, TFR.IKV, 210/ 20916, lef: 51, (27 Mart 1324/9 Nisan 1908).
May, “The Novibazar Railway Project”, s. 525.
63 BOA, BEO, 3283/ 246160, lef: 2, (31 Mart 1324/13 Nisan 1908).
64 BOA, TFR.IKV, 210/ 20916, lef: 48, (29 Mart 1324/11 Nisan 1908).
65 BOA, TFR.IKV, 210/ 20916, lef: 46, (30 Mart 1324/11 Nisan 1908).
66 BOA, TFR.IKV, 210/ 20916, lef: 44, (31 Mart 1324/13 Nisan 1908).
62

Mustafa Sarı

| 661

görevlendirilen Mirliva Muzaffer Paşa ile diğer üç zabitin ise henüz
harcırahlarını alamadıklarından hareket edemedikleri anlaşılmıştı67.
Nihayet, Nafia Nezareti tarafından görevlendirilen 2 mühendisle Şark
Şimendifer Şirketi’nden 2 ve Avusturya Macaristan hükümeti adına
Viyana’dan 1 memur 13 Nisan 1908 tarihinde Üsküp’e gelmişlerdi.
Askerî taraftan keşif heyetine memur edilen Miralayı Osman Zeki Bey
Korfu’da bulunmaktadır. Kaymakam Ahmet Zeki Bey ise Mersin’de
görevlendirilmişti. Bu şahısların heyet çalışmalarına katılmak üzere
Üsküp’e gitmeleri oldukça zordu68. Bu nedenle askerî yönden yeni
isimlerin Üsküp’e gönderilmesi görüşü Osmanlı yetkilileri arasında
ağır bastı. Sonunda Kosova’da bulunan Jandarma Kumandanı Galip ve
Erkânıharp Kaymakamı Salih Beylerin Mitroviçe’ye gönderilmesi
kararlaştırıldı69.
15 Nisan 1908 tarihinde keşif heyeti Üsküp’ten Mitroviçe’ye
gönderildiler. Ayrıca bu heyete Jandarma Kumandanı Galip Bey de
dâhil edildi70. 19 Nisan’da Muzaffer Paşa ile Kaymakam Şevki Bey
görev yerlerine ulaştılar. Miralay Osman Zeki Bey de görev yerine
ulaşmak üzere olup, Kaymakam Ahmed Zeki Bey’in de vazifesini
yerine getirdikten sonra Manastır yoluyla Üsküp’e gitmesi
beklenmekteydi71. Nihayet, keşif heyetine memur edilen komisyon
üyeleri 20 Nisan’da Mitroviçe’de bir araya geldiler. Burada Şark
Demiryolları mühendisleriyle görüş alışverişinde bulunuldu. 21
Nisan’da çalışmalara başlanılmasına karar verildi72.
Görev bölüşümü dâhilinde keşif çalışmaları için 25 Nisan’da
Mirliva Muzaffer Paşa Mitroviçe’den Yenipazar’a, Miralay Osman
Zeki Bey de Ovaç’a gittiler73. Bu arada keşifte görevli Osmanlı
memurlarının maaşları, harcırahları ve yevmiyelerinin ödenmesine
sorunlar yaşanmaktaydı. 4 Mayıs’ta bu memurlara 100’er kuruş
yevmiye verilmesi kararlaştırıldı74. Bir süre sonra da bu memurlardan
mirlivaya 4500, miralaylara 3000 ve kaymakamlara da 2.500 zamlı
maaş verilmesi gündeme geldi75.
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70 BOA, TFR.IKV, 210/ 20916, lef: 37, (2 Nisan 1324/12 Nisan 1908).
71 BOA, TFR.IKV, 210/ 20916, lef: 36, (6 Nisan 1324/19 Nisan 1908).
72 BOA, TFR.IKV, 210/ 20916, lef: 35, (7 Nisan 1324//20 Nisan 1908).
73 BOA, TFR.IKV, 210/ 20916, lef: 34, (12 Nisan 1324/25 Nisan 1908).
74 BOA, TFR.IKV, 210/ 20916, lef: 30, (21 Nisan 1324/4 Mayıs 1908).
75 BOA, TFR.IKV, 210/ 20916, lef: 28, (30 Nisan 1324/13 Mayıs 1908).
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Keşif heyeti demiryolu güzergâh çalışmalarını Mayıs ortalarında
büyük ölçüde neticelendirdi. Pripoy’da bulunan Mirliva Muzaffer Paşa,
15 Mayıs’ta bu çalışmalarla alakalı İstanbul’a ön bir rapor gönderdi.
Keşif için Mitroviçe’den Yenipazar, Seniçe ve Prepol yolu ile Pripoy’a
kadar gelinmişti. Mühendisler, yanlarında bulunan ve daha önce
Wilhelm von Pressel tarafından yapılmış olan haritalar gereğince76
güzergâhı takip ve tayin etmek istemişlerdi. Ancak bu güzergâhın
Sırbistan hududuna bazı yerlerde çok fazla yaklaşması ve tamamıyla
Sırpların yaşadığı Hıristiyan köylerinden geçmesi nedeniyle güvenlik
açısından sakıncalı bulunmuştu. Yapılan araştırmalar ve keşifler
neticesinde hazırlanan krokiden de77 anlaşılacağı üzere güzergâh
Sırbistanın ve Karadağ hudutlarından bir dereceye kadar uzak olmakla
beraber büyük bir çoğunluğu İslam ahali ile meskûn araziden geçmesi
daha münasip görülmüştür. Güzergâhın bu şekilde belirlenmesinin
diğer nedeni Karadağ sınırına daha çok yaklaşıldığı için gerektiğinde
askerî sevkiyatın daha kolay bir şekilde yapılmasıdır. Uzunluk olarak
da daha kuzeydeki güzergâh ile aynıdır. Ayrıca bu güzergâhın arazi
daha yapısı daha az meyilli ve dolayısıyla inşaat masrafları da daha az
olacağı keşif heyetince tahmin edilmekteydi. Yenipazar-Senice
kısmında mühendislerin elinde bulunan haritadaki güzergâh değil, her
ne kadar uzunluk olarak biraz daha fazla olsa da İslam ahalinin daha
fazla meskûn olduğu yine güney taraflardan Peşdezir’den geçmesine
karar verilmişti. Senice-Prepol ve Prepol-Pripoy kısımlarında ise arazi
şartlarından dolayı Pressel haritasındaki güzergâh, küçük
değişikliklerle uygun görülmüştü.
Muzaffer Paşa, Mitroviçe Yenipazar Senice ve Prepol bölgesinde
çalışmalarda bulunan Şark demiryolları mühendisleriyle Mitroviçe’de
bir araya geldikten sonra güzergâh çalışmalarını yeniden
değerlendireceğini raporunun son kısmında belirtmişti78
Mitroviçe’de Mitroviçe-Ovaç demiryolu güzergâhının genel
istikametini belirlemek için Muzaffer Paşa, Osmanlı ve Şark
Demiryolları keşif heyeti üyeleriyle görüş alışverişinde bulunarak 16
Mayıs tarihli yeni bir raporu Saderet’e gönderdi.
Raporda 1873 yılında Pressel tarafından hazırlanan keşif
güzergâhının beğenilmediği ilk başta ifade edilmişti. Bu güzergâh
Mitroviçe’den İber, Plekonya ve İbzika vadilerinden geçerek
Yenipazar’a ve Luşka ve Vapa vadilerini geçerek Seniçe’ye, Ovaç ve
Bu haritalar hatırlanacağı üzere Ömer Paşa’ya teslim edilmişti.
Hazırlanan kroki için bkz: EK - 1.
78 BOA, BEO, 3334/ 249990, lef: 8, (2 Mayıs 1324/15 Mayıs 1908).
76
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Miloşev Do vadilerinden Prepol’e daha sonra Lim vadisi takip olunarak
Ovaç noktasına ulaşmaktaydı. Bu güzergâhtan vazgeçilmesinin nedeni
ilk raporda da belirtildiği üzere bu güzergâhın kısmen Sırp hududuna
yakın olmasıydı. Bu nedenle Sırp ve Karadağ hudutlarına eşit mesafede
bulunan yeni bir güzergâh takip edilmeye çalışılmıştır. Bu yeni
güzergâh şu şekildedir: İbre, Yablaniça, ve Boşanica vadileri
istikametiyle Mitroviçe’den Yenipazar’a ve Luşka nehri kaynağına
doğru gidilerek Peştera yaylasına çıkılıp Yablaniça adında diğer vadi
istikametince Yenipazar’dan Seniçe’ye ve Seniçe’den sonra Sırp
hududundan uzakça ve başka diğer bir vadi ve istikamet bulunamaması
nedeniyle eski harita gösterilen Ovaç, Miloşev Do ve Lim vadileri
boyunca sınıra ulaşılmaktadır.
Raporda ayrıca güzergâh değişikliğinin demiryolu yapımına
etkileri üzerinde de durulmuştur. Mitroviçe-Yenipazar arasındaki yeni
güzergâhın meyli daha azdı. Ayrıca uzunluk olarak da diğerinden farkı
yoktu. Bu nedenle bu güzergâh tercih edilmiştir. Yenipazar’dan
Seniçe’ye kadar olan kısımda ise Luşka vadisinden Peştera Yaylasına
çıkarak, sonra Kiyefce (Kijevce) ve Yablaniça dereleriyle Seniçe’ye
inmekte oldukça zor olduğu gibi eski hatta göre de 15 km daha uzun
olacağı tahmin edilmiştir. Bu nedenle bu güzergâhın Seniçe’ye tekrar
gidilire mühendislerle yeniden müzakere edileceği raporda
belirtilmiştir.
Seniçe-Ovaç arasındaki güzergâh ise Pressel’in güzergâhı ile
aynıydı. Fakat bu güzergâhın inşası oldukça zorlu olacağı tahmin
edileceğinden Muzaffer Paşa Prepol-Pripoy ve Ovaç arasında başka bir
güzergâh tespiti için araştırma yapsa da muvafık olamamıştı. Bu
nedenle eski güzergâhta mutabık kalınmıştır.
Muzaffer Paşa, raporun son kısmına ise şunları yazmıştır: “Bu
güzergâhın Mitroviçe’den itibaren sınıra kadar olan kısımda kolaylıkla
inşa edilebilecek sadece 40-50 kilometrelik kısım bulunmaktadır. Diğer
kısımların arazisi engebeli olduğundan inşaatının yapılması oldukça
zor olacaktır. Bu nedenle işletme masraflarının sağlanamayacağı
tahmin edilmektedir”79. Yani Muzaffer Paşa, Mitroviçe-Ovaç
demiryolu hattının inşa edilmemesi gerektiği raporunda açıkça
belirtmişti. Muzaffer Paşa’nın hat hakkındaki düşüncelerini, ilginçtir ki
The Manchester Guardian gazetesi de sütunlarına taşımıştı. Gazetenin
haberine göre Muzaffer Paşa raporunda Mitroviçe-Ovaç demiryolu
hattının üçüncü derecede önemli olduğunu ve daha önemli diğer

79

BOA, BEO, 3334/ 249990, lef: 2, (3 Mayıs 1324/16 Mayıs 1908).
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hatların inşası bitirilmeden bu hattın yapımına başlanılması tavsiye
edilmediğini belirtmişti80.
Güzergâhın belirlenmesi için yapılan bu çalışmalara rağmen,
Muzaffer Paşa yeniden Şark Demiryolları mühendislerini dört kısma
ayırıp Yenipazar, Seniçe, Prepol ve Priboy mıntıkalarına gönderdi.
Bunların yanında Erkânıharp Kaymakam Ahmet Zeki Bey Prepol’de,
Erkânıharp Miralay Osman Zeki Bey Senice’de, Erkânıharp
Kaymakam Şevki Bey Yenipazar’da bu çalışmalara eşlik etmektedir.
Muzaffer Paşa da Mitroviçe’de bulunarak çalışmaları takip etmektedir.
Bu arada Şark Demiryolları Ser mühendisi Mösyö Frederik
İstanbul’dan 17 Haziran’da Mitroviçe’ye kadar gelmişti. Frederik keşif
heyetiyle birlikte Ovaç’a kadar gidecektir81.
Temmuz ayı ortalarında keşif heyeti çalışmalarına devam
etmekteydiler. Ancak Nafia mühendislerinden Arslan ve Mustafa
Efendiler, kendilerine fennî işlerin vazife olarak verildiğini ve bunun da
bittiğini öne sürerek İstanbul’a geri dönmek istediklerini
belirtmişlerdi82. Ancak Sadaret makamı bunu uygun görmedi. Bu iki
şahsın askerî yetkililerle birlikte orada kalarak güzergâh belirleme
çalışmalarına bitene kadar vazifelerine devam etmeleri gerektiğini
belirtmiştir. Sadaret’e göre bu çalışmalar da iki ay kadar sürecekti83
Mitroviçe-Ovaç demiryolu keşif heyeti, Eylül ayı ortalarına
kadar çalışmalarına devam etse de84, 23 Temmuz 1908’de ilan edilen
II. Meşrutiyet, olayların farklı bir boyuta taşınmasına neden olacaktı.
Sonuç Yerine: Mitroviçe-Ovaç Demiryolu Projesi Neden
Gerçekleşmedi?
Mitroviçe-Ovaç demiryolu projesinin güzergâh belirleme
çalışmaları daha henüz Mayıs 1908 ortalarında büyük ölçüde
tamamlanırken, bunu takip eden zaman diliminde projenin inşası için
herhangi bir adım atılmadığını görmekteyiz. Bunun nedenlerinden
birisi, 23 Temmuz 1908 tarihinde Osmanlı Devleti’nde meydana gelen
II. Meşrutiyet’in ilanıdır. Nitekim Osmanlı Devleti adına MitroviçeOvaç demiryolu hattının güzergâhını belirlemek için oluşturulan
“The Macedonian Gendarmery”, The Manchester Guardian, August 27, 1908, s. 7.
BOA, BEO, 3272/ 245383, lef: 3; BOA, Y.PRK.ASK, 258/20, (5 Haziran 1324 / 18
Haziran 1908).
82 BOA, BEO, 3358/ 251822, lef: 2, (30 Haziran 1324/13 Temmuz 1908); BOA, BEO,
3334/ 249990, lef: 1, (1 Haziran 1324/14 Haziran 1908).
83 BOA, BEO, 3358/ 251822, lef: 1, (1 Temmuz 1324/14 Temmuz 1908).
84 BOA, TFR.IKV, 210/ 20916, lef: 3, (10 Eylül 1324/23 Eylül 1908); BOA, DH.MKT,
2625/ 52, (25 Eylül 1326/8 Ekim 1908).
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heyetin başkanı olan Muzaffer Paşa, II. Abdülhamid taraftarı olduğu,
yani daha doğru bir ifade ile yeni rejim yanlısı olmadığı gerekçesiyle
tutuklanarak Selânik’e gönderilmişti85. Bu durum projenin güzergâh
çalışmalarını sekteye uğratması açısından önemliydi.
Diğer bir neden Türk ve Avusturya keşif heyetlerinin bu hattın
yapımı için olumlu raporlar yazmamış olmalarıydı. Daha önce
belirtildiği gibi Türk keşif heyeti Başkanı Muzaffer Paşa, bu hattın
üçüncü derece önemli olduğunu, bu hattan önce daha önemli hatlarının
yapılması gerektiğini ifade etmişti. Ayrıca Muzaffer Paşa, arazinin
oldukça engebeli olduğu nedeniyle, hattın yapılması durumunda hattan
elde edilecek gelirin hattın inşası için yapılacak masrafları bile temin
edemeyeceği tahmin etmekteydi86. Avusturya adına keşif heyetinde
olan Şark Demiryolları mühendisleri de, projenin finansal olarak
uygulanabilirliği konusunda olumsuz rapor verdiler87.
Mitroviçe-Ovaç demiryolu projesinin gerçekleşmemesinin belki
de en önemli nedeni, II. Meşrutiyet’in yarattığı karışıklıktan
yararlanmak isteyen Avusturya-Macaristan’ın Ekim 1908’de Bosna ve
Hersek’i kendi topraklarına kattığını ilan etmesiydi88. Avusturya’nın bu
tavrı demiryolu projesi için sonun başlangıcı oldu. Çünkü Osmanlı
kamuoyunda Avusturya’ya yönelik müthiş bir protesto havası esmeye
başladı ve Avusturya malları boykot edildi89. İşte böyle bir ortamda, II.
Meşrutiyet sonrası yeni rejimle Sadrazam olan Kamil Paşa, projenin
tamamıyla rafa kalktığını ilan etti90.
Kamil Paşa’nın bu hareketinden sonra Mitroviçe-Ovaç
demiryolu projesi belli zaman aralıklarıyla tekrar gündeme gelse de91,

“Incident in Macedonia”, The Times, August 12, 1908, s. 5.
BOA, BEO, 3334/ 249990, lef: 2 (3 Mayıs 1324/16 Mayıs 1908); “Sultan’s Nephew
Returns From Exile: Departure From Paris The Macedonian” The Manchester
Guardian, August 27, 1908, s. 7.
87 May, “The Novibazar Railway Project”, s. 525-226.
88 “Austria to Annex Bosnia-Herzegovina”, The Manchester Guardian October 6, 1908,
s. 9; Olga Novikoff, “The Question of Bosnia and Herzegovina”, The Times, October,
7, 1908, s. 8.
89 Avusturya boykotunun detayları için bkz: Y. Doğan Çetinkaya, 1908 Osmanlı
Boykotu: Bir Toplumsal Hareketin Analizi, İletişim Yayınları, İstanbul 2004.
90 “New Alliance: Austria, Germany and Turkey”, The Observer, April 4, 1909, s. 9.
91 The Observer gazetesine göre 1909 bahar aylarında Almanya, Avusturya ve Türkiye
arasında ittifak söylentileri vardı. Avusturya ise Mitroviçe-Ovaç demiryolu projenin
gerçekleştirilmesini, bu ittifak görüşmeleri sırasında Osmanlı Devleti’nden talep
etmekteydi. Bkz. “New Alliance: Austria, Germany and Turkey”, The Observer, April
4, 1909, s. 9.
85
86
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bu tasavvurun günümüze kadar hayata geçirilmesi
olamayacaktır.

mümkün

Arthur J. May, Avusturya’nın Bosna ve Hersek’i ilhakında,
Baron von Aehrenthal’i cesaretlendiren unsurun, Mitroviçe-Ovaç
demiryolu projesi imtiyazı edilme başarısı olduğunu iddia etmektedir.
Avusturya’nın Bosna ve Hersek’i ilhakı aslında Sırbistan ve Rusya’yı
hatta müttefiki İtalya’yı bile kızdırdı. Rusya ile sürtüşme AvusturyaRusya ittifakına kesin bir darbe indirdi. Bunun dışında Makedonya
ıslahatlarının da zayıflaması sonucunda Avusturya’nın İngiltere ile de
arası bozuldu92. Özellikle Bosna krizi, ileride Saraybosna’da I. Dünya
Savaşı’nın çıkmasına neden olan olayı tetiklediği söylenebilir.
Son
olarak
Mitroviçe-Ovaç
demiryolu
projesi
gerçekleştirilememiş olsa da bütün dünyayı etkileyen birçok olayın
müsebbibi olmuştur denilebilir.

Bibliyografya
Arşivler
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)
Sadâret Eyâlât-ı Mümtâze Kalemi (A.MTZ)
Bâb-ı Âlî Evrak Odası Evrakı (BEO)
Dahiliye Nezareti Mektubî Kalemi (DH.MKT)
Haritalar, (HRT.h)
Rumeli Müfettişliği Kosova Evrakı (BOA, TFR.IKV)
Yıldız Sadâret Hususî Maruzât Evrak (Y.A.HUS)
Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı (Y.MTV)
Yıldız Perakende Askerî Maruzât Evrakı (Y.PRK.ASK)
Yıldız Perakende Askerî Maruzat (Y.PRK.AZJ)
Yıldız Perakende
(Y.PRK.DH)

Evrakı

Dahiliye

Nezareti

Maruzatı

Yıldız Perakende Evrakı Elçilik Şehbenderlik ve Ateşemiliterlik
(Y.PRK.EŞA)

92

May, “The Novibazar Railway Project”, s. 527.

Mustafa Sarı

Yıldız Perakende
(Y.PRK.MK)

Müfettişlik

ve

Komiserlikler

| 667

Evrakı

Yıldız Perakende Tahrirat-ı Ecnebiye ve Mabeyn Mütercimliği
Evrakı (Y. PRK.TKM)

Kitap ve Makaleler
AKYILDIZ, Ali, “Bir Teknolojik Transferin Değişim Boyutu:
Köstence Demiryolu Örneği”, İstanbul Araştırmaları, İstanbul 2000,
ss. 313-327.
AKYILDIZ, Ali, “Osmanlı Anadolusunda İlk Demiryolu: İzmirAydın Hattı 1856-1866”, Çağını Yakalayan Osmanlı: Osmanlı
Devleti’nde Modern Haberleşme ve Ulaştırma Teknikleri, yay. haz.
Ekmeleddin İhsanoğlu, Mustafa Kaçar, IRCICA, İstanbul 1995, ss.
249-270.
“Austria and Macedonia: Railway Project Hinders Reforms
Balkan Committee’s”, The Manchester Guardian, February 22, 1908,
s. 9.
“Austria to Annex Bosnia-Herzegovina”, The Manchester
Guardian October 6, 1908, s. 9.
“Balkan Railways: Austria’s "Inopportune" Project British
Opinıon Russia’s”, The Manchester Guardian, February 19, 1908, s. 7.
“Balkan Rivalries: Russia And Austro-German Railway
Scheme”, The Manchester Guardian, February 15, 1908, s. 9.
“Baron von Aehrenthal’s Speech”, The Times, February 3, 1908,
s. 4.
“Baron von Aehrenthal’s Statetmant”, The Times, February 14,
1908, s. 11.
ÇETİNKAYA, Y. Doğan, 1908 Osmanlı Boykotu: Bir
Toplumsal Hareketin Analizi, İletişim Yayınları, İstanbul 2004.
ENGİN, Vahdettin, “Osmanlı Devleti’nin Demiryolu Siyaseti”,
Türkler, c. 14, Edt. Hasan Cemal v.d, Yeni Türkiye Yayınlar, Ankara
2002, ss. 462-469.
ENGİN,
Vahdettin,
“Rumeli
c. 35, İstanbul 2008, ss. 235-237.

Demiryolları”,

TDVI,

668 | Mitroviçe-Ovaç Demiryolu Projesi
ENGİN, Vahdettin, Rumeli Demiryolları, Eren Yayıncılık,
İstanbul 1993.
ERİM, Nihat, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri
Osmanlı İmparatorluğu Andlaşmaları, c. I, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara 1953.
GÜLSOY, Ufuk, “Osmanlı Devrinde Anadolu ve Bağdat
Demiryolları”, Osmanlı’da Ulaşım Kara-Deniz-Demiryolu, Edit.
Vahdettin Engin, Ahmet Uçar, Osman Doğan, Çamlıca Yayınları,
İstanbul 2012 ss. 287-304.
GÜLSOY, Ufuk, Hicaz Demiryolu, Eren Yayıncılık, İstanbul
1994.
“Incident in Macedonia”, The Times, August 12, 1908, s. 5.
MAY, Arthur J., “The Novibazar Railway Project”, The Journal
of Modern History, Vol. 10, No. 4 (Dec., 1938), ss. 496-527.
“New Alliance: Austria, Germany and Turkey”, The Observer,
April 4, 1909, s. 9.
NOVIKOFF, Olga, “The Question of Bosnia and Herzegovina”,
The Times, October, 7, 1908, s. 8.
ORHONLU, Cengiz, Turgut Işıkal, “Osmanlı Devrinde Nehir
Nakliyatı Hakkında Araştırmalar Dicle ve Fırat Nehirlerinde Nakliyat”,
Tarih Dergisi, c. 13, sayı: 17-18, Mart 1962-Eylül 1963, İstanbul
Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1963, ss. 77-102.
ÖZYÜKSEL, Murat, Hicaz Demiryolu, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İstanbul 2000.
ÖZYÜKSEL, Murat, Osmanlı İmparatorluğu’nda Nüfuz
Mücadelesi: Anadolu ve Bağdat Demiryolları, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, İstanbul 2013.
ÖZYÜKSEL, Murat, Osmanlı-Alman İlişkilerinin Gelişim
Sürecinde Anadolu ve Bağdat Demiryolları, Arba Yayınları, İstanbul
1988.
ROBBINS, Keith, “British Diplomacy and Bulgaria 1914-1915”,
The Slavonic and East European, Vol. 49, No. 117 (Oct., 1971), ss.
560-585.
“Russia and Railway Project”, The Times, February 14, 1908, s.
7.

Mustafa Sarı

| 669

“Sultan’s Nephew Returns From Exile: Departure From Paris
The Macedonian” The Manchester Guardian, August 27, 1908, s. 7.
“The Balkan Railway Schemes”, The Manchester Guardian,
February 21, 1908, s. 5.
“The Macedonian Gendarmery”, The Manchester Guardian,
August 27, 1908, s. 7.
“The Novi Bazar Railways”, The Times, April 27, 1908, s. 6.
“The Powers and The Balkans”, The Times, February 17, 1908,
s. 5.
WANK, Solomon, “Aehrenthal and the Sanjak of Novibazar
Railway Project: A Reappraisal”, The Slavonic and East European
Review, Vol. 42, No. 99 (Jun., 1964), ss. 353-369.

670 | Mitroviçe-Ovaç Demiryolu Projesi
EKLER

EK - 1) Osmanlı-Avusturya yetkilileri tarafından hazırlanan
Mitroviçe-Ovaç demiryolu güzergâhı (BOA, BEO, 3334/ 249990, lef:
9).
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EK - 2) Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne ait demiryolları. Yapılması
planlanan Mitroviçe-Ovaç hattı da görülmektedir (BOA, HRT.h,
2443/ 1).
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EK - 3 ) The Manchester Guardian gazetesindeki balkan demiryolları
haritası.
Bkz. The Manchester Guardian, February 21, 1908, s. 5.
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EK - 4) Mitroviçe-Ovaç demiryolu güzergâh belirleme çalışmalarını
yapan Osmanlı keşif heyeti tarafından hazırlanan rapor. Bkz. BOA,
BEO, 3334/ 249990, lef: 2).

MÜRETTİPLERİN PATRONLARA KARŞI ÇIKARDIKLARI
BİR GAZETE: HABER
A NEWSPAPER ON STRIKES IN 1923: “HABER” (NEWS)
Ahmet Ali GAZEL

Özet
İstanbul’daki gazetelerde çalışan mürettipler aldığı ücretlerden memnun
olmadıkları gerekçesiyle 6 Eylül 1923 tarihinde greve gitmiştir. Mürettiplerin
greve gitmesi üzerine İstanbul’da bulunan sekiz gazete sahibi bir araya gelerek
ortak bir gazete çıkarmaya karar vermiş ve 7 Eylül 1923’de Müşterek Gazete
adlı bir gazete neşretmişlerdir. Müşterek Gazete'yi neşreden sekiz gazete
İkdam, Akşam, İleri, Tercüman-ı Hakikat, Tevhid-i Efkâr, Tanin, Vatan ve
Vakit’tir. Mürettipler de kendilerini savunmak için Müşterek Gazete karşısında
8 Eylül 1923 tarihinde Haber adlı bir gazete çıkarmışlardır. Bu çalışmada 1923
Mürettipler grevi sırasında mürettipler tarafından neşredilen Haber gazetesinin
yayın serüveni ortaya konduktan sonra gazete sahiplerine karşı kendilerini nasıl
savundukları ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Haber Gazetesi, grev, gazete

Abstract
The typesetters of the newspapers in Istanbul went on a strike due to their low
salaries on 6 September 1923. When the typesetters went on a strike, eight
newspaper owners came together and decided to publish a common newspaper.
They sent out a newspaper “Müşterek Gazete” (Common Newspaper) on 7
September 1923. The names of the newspapers which sent out “Müşterek
Gazete” were as follows: İkdam, Akşam, İleri, Tercüman-ı Hakikat, Tevhid-i
Efkâr, Tanin, Vatan and Vakit. The typesetters sent out a newspaper “Haber”
(News) on 8 September 1923 to defend themselves against to “Müşterek
Gazete” (Common Newspaper). This study will scrutinize the adventure of
“Haber” (News) newspaper which was published by the typesetters during 1923
Typesetters strike. Also, how the typesetters defended themselves against to the
owners of the other newspapers will be analyzed.
Key words: Haber Newspaper, strikes, newspaper

20. yüzyılın başlarından itibaren çalışma şartlarından özellikle de
ücretlerinden memnun olmayan mürettipler önceleri örgütsüz olarak
daha çok bireysel bazda iş bırakmışlardır. Ancak mürettipler, 1908
yılında Osmanlı Mürettipler Cemiyeti'ni kurarak daha örgütlü olarak
hak arama davasına girişmişlerdir. Balkan Savaşları ile başlayan
süreçte dağılan Cemiyet, Mütareke sonrası 1919 yılında tekrar faaliyete
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geçmiş ve en örgütlü ve ses getiren eylemlerini de bu tarihten sonra
gerçekleştirmiştir. 1922 yılında yapılan tüzük değişikliğiyle adı da Türk
Mürettibîn Cemiyeti (Türk Mürettipler Cemiyeti) olarak
değiştirilmiştir.
Türk Mürettipler Cemiyeti, 1923 Eylül'ünde 1908'deki
kuruluşundan beri en çok ses getiren grevine imza atmıştır. 2 Eylül
1923 tarihinde mürettiplerin çalışma saatlerinden ve aldığı ücretlerden
memnun olmayan Türk Mürettipler Cemiyeti, mesai saatlerinin yeniden
düzenlenmesi için gazete sahiplerine başvurmuştur. Cemiyetin
teklifleri şöyledir: Mesaiye üçte başlayıp sekizde son vermek,
nöbetçilik usulünü şartlar dairesinde kaldırmamakla beraber belirtilen
saatlerden sonra gelen ve gazetelerce yayımlanması istenilen haber ve
telgraflar için tertip ücreti verilmesi.1
Türk Mürettipler Cemiyeti'nin bu talepleri üzerine 4 Eylül 1923
tarihinde iki taraf arasında bir görüşme yapılmıştır. Gazetecilerin 6
Eylül 1923 tarihinde Türk Mürettipler Cemiyeti'ne gönderdikleri
cevaptan anlaşıldığına göre, 4 Eylül'de yapılan toplantıda Cemiyet
temsilcileri gazetecilerin önerilerini makul bulmuş ve bu şartlar
dâhilinde arkadaşlarını ikna etmeye çalışacaklarını söyleyerek
"tatlılıkla" toplantıdan ayrılmıştır. Ancak gazeteciler bu görüşmenin
hemen akabinde Cemiyetten anlaşma ümitlerini bitiren bir mektup
almışlardır. Mektupta görüşmelerin kesildiği belirtildikten sonra,
gazeteler açısından kabulü mümkün olmayan şartlar ileri sürülmüştür.
Türk Mürettipler Cemiyeti'nin bu mektubu üzerine gazeteciler de
Cemiyete bir mektup yazarak son cevaplarını bildirmişlerdir. Mektupta
gazeteciler, mevcut düzenin değişmesine kesinlikle karşı olduklarını ve
Cemiyetin taleplerini kabul etmeyeceklerini belirtmişlerdir. Bu durum
mürettipler tarafından kabullenilmeyip bir yayın aksaması yaşanması
durumunda ise İstanbul'da yayımlanan sabah ve akşam gazetelerinin
bazı önlemler alacaklarını ifade etmişlerdir. Gazeteciler alacakları
önlemleri beş madde hâlinde şöyle açıklamışlardır:
1-Gazetelerin ihtiyacı dairesinde vazifelerini görmeyen
mürettibler vazifelerini ifadan imtina etmiş addedilecektir.
2-Gazete sahipleri Mürettibîn Cemiyeti'ni tanımayacaklar ve bu
Cemiyetle hiçbir münasebette bulunmayacaklardır.
3-Her gazete mesai saatlerini kendi ihtiyaçlarına göre tayin
edecek ve fazla mesai ücreti tediyesine mahal kalmayacaktır.
4-Her gazete hususi ihtiyaçlarına göre mürettiblerinin miktarı
üzerinden tenkihat icra edebilecektir.

1

Hayrullah Hayri, "İstanbul Vilâyet-i Aliyyesine", El-Adl, 1-844, 8 Eylül 1339, s. 2.
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5-Tatil-i
eşgal
günleri
için
mürettiblere
yevmiye
verilmeyecektir.2
Gazete sahiplerinin Türk Mürettipler Cemiyeti'nin şartlarını
kabul etmeyeceğini bildirdiği gün, yani 6 Eylül 1923 Perşembe günü
saat dörtte İstanbul'da Türkçe yayımlanan gazetelerde çalışan
mürettipler greve gitmiştir.3
1923 yılında greve giden mürettiplerden olan Osman Refik
İşçen4 yıllar sonra Bayram gazetesindeki röportajında Ahmet Cevdet
Bey'in mürettipler için "Bunları kapıdan kovsan bacadan düşer"
demesinin grevi tetiklediğini söylemişti.5
Sekiz Gazete Sahibinin Müşterek Gazete'yi Neşretmesi
Mürettiplerin greve gitmesi üzerine İstanbul’da bulunan sekiz
gazete sahibi bir araya gelerek ortak bir gazete çıkarmaya karar
vermişlerdir. Gazete sahipleri aynı kararı 1920 ve 1921 yıllarında da
almış, ancak mürettiplerle anlaşma sağlanması üzerine buna gerek
kalmamıştır. Fakat son grevde bu kararlarını uygulamaya karar
vermişler ve grevin ertesi günü yani 7 Eylül 1923’te Müşterek Gazete
adı altında ortaklaşa tek bir gazete neşretmişlerdir.6
Müşterek Gazete'yi neşreden sekiz gazete İkdam, Akşam, İleri,
Tercüman-ı Hakikat, Tevhid-i Efkâr, Tanin, Vatan ve Vakit’tir. Dizgi
işinden en iyi anlayan Ebuzziya Velid’in idaresinde tertip edilen
Müşterek Gazete, Tanin Matbaası'nda basılmıştır.7 Gazete sabah ve
akşam olmak üzere günde iki nüsha neşredilmiştir. Sabah nüshaları 4
sayfa, akşam nüshaları 2 sayfa neşredilmiştir. On beş gün süren grev
süresince 27 sayı neşredilen gazetenin son sayısı 21 Eylül 1923
tarihlidir.

"Gazete Müdürleri Tarafından Son Verilen Cevap", El-Adl, 1-844, 8 Eylül 1339, s. 2.
Mürettiplerin 1923 grevi hakkında geniş bilgi için bkz. Ahmet Ali Gazel, 1923
Mürettipleri Grevi, İstanbul 2016.
4 1923 yılındaki greve katılmış olan Osman Refik İşcen, 1875 yılında Tuna Vilayeti'nde
doğmuştur. İstanbul'a gelen Osman Refik Bey, 18 yaşında iken Beyazıt'taki Şirket-i
Sahafiye Matbaası’na mürettip olarak girmiştir. Evli ve üç çocuk babası olan Osman
Refik Bey, 1960 yılında Türk Dil Kurumu Matbaası'ndan emekli olmuştur. Osman
Refik İşçen ile röportaj yapıldığı tarih olan 1966 yılında greve katılan işçilerden üç kişi
hayatta kalmıştır. Osman Bey dışındakiler 1923'deki İkdam gazetesi mürettiplerinden
Uzun Ömer ve Tikveşli Hasan'dır. Bayram Gazetesi (Ankara), 24 Ocak 1966, s. 7.
5 Bayram Gazetesi (Ankara), 24 Ocak 1966, s. 7.
6 Gazete acele çıkarıldığı için Hicri tarihi yanlış yazılmıştır. İlk sayının tarihi 25
Muharrem 1342 olacakken 25 Muharrem 1341 yazılmış ve yıl hatası daha sonra da
devam ettirilmiştir.
7 Ahmet Rasim ise Müşterek Gazete'nin Tevhid-i Efkâr Matbaası'nda basıldığını
yazmaktadır. Bkz. Ahmet Rasim, "İstanbul Postası", Yeni Gün, 900, 13 Eylül 1339, s.
2.
2
3
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Müşterek Gazete’nin ilk sayısında gazetenin neden neşredildiği
anlatılmıştır. Gazeteye göre anlaşmazlığın sebebi, mürettiplerin sabah
gazeteleri için saat üçten sekize ve akşam gazeteleri için dokuzdan ikiye
kadar yazı dizmek talebinde bulunmalarıydı. Bu talep, gazetelerin
okuyucularına son dakikaya kadar haber yetiştirmek hususundaki
vazifelerini ihlal edeceğinden dolayı kabul edilemezdi. Ayrıca
mürettiplerin taleplerinin kabul edilmesi, zaten büyük maddi
zorluklarla çarpışan gazetelerin gelişmesine engel olacak, hatta
devamına mâni olacak bir vaziyet ihdas edecekti. Gazetede konu bu
şekilde özetlendikten sonra gazete sahiplerinin gösterdiği iyi niyete ve
fedakârlığa rağmen gazetelerin yayımında meydana gelen fasıladan
dolayı okuyuculardan özür dilenmiştir.8
Gazetenin sabah nüshasının altı ve akşam nüshasının dört sahife
olarak neşredilmesi9 için de gerekli hazırlıklara başlanıldığı
açıklanmıştır. Müşterek Gazete’de her gazeteye özel bir fikir sütunu
bulunacağı, bu sütunun mesuliyetinin de sırf o gazeteye ait olacağı,
havadis sütunlarının ise ortak olacağı kaydedilmiştir.10
Müşterek Gazete'nin sabah nüshasının 6 sayfa olarak çıkmasına
karar verilince11 gazeteye birkaç mürettip alınması için ilan verilmiştir.
Gazetede, bu mürettiplere iki kat yevmiye verileceği gibi grevin
bitmesinden sonra adı geçen gazetelerde istihdamlarının sağlanacağı
taahhüt edilmiştir.12
Mürettiplerin Haber Gazetesini Neşri
Gazetecilerin ortaklaşa bir gazete çıkararak mürettiplere karşı
dayanışma içine girmeleri üzerine, Türk Mürettipler Cemiyeti de
haklılığını savunmak için harekete geçmiş ve 1908'de yarı Arapça yarı
Türkçe neşredilmiş olan ve 22 Temmuz 1923'ten beri de
yayımlanmayan El-Adl gazetesi üzerinden yayın yapmaya başlamıştır.
Gazete tespit edebildiğimiz kadarıyla Cemiyet tarafından 8 Eylül 1923
tarihinde tek nüsha olarak kullanılmıştır.
8 Eylül 1923 tarihli El-Adl'de, yayımlarını durduran akşam
gazetelerinin meydana getirdiği haber vermedeki boşluğu neşredilecek
olan Haber gazetesinin dolduracağı, El-Adl gazetesinin de ertesi günü
“Müşterek Gazete Niçin Çıkıyor”, Müşterek Gazete, 1, 7 Eylül 1339, s. 1.
Ancak bu durum gerçekleşmemiş ve yayın hayatı boyunca Müşterek Gazete'nin sabah
nüshaları 4, akşam nüshaları 2 sayfa olarak neşredilmiştir.
10 “Mürettiplerin Grevinden Mütevellit Vaziyet”, Müşterek Gazete, 2, 8 Eylül 1339, s.
1.
11 Gazetenin 6 sayfa olarak çıkmasına karar verilmesine Ahmet Rasim'in yorumu şöyle
olmuştur: "Dün, patron alayının altı sahifelik bir gazete neşr edecekleri söyleniyordu.
Bu altı sahifenin her birini bir gazete iştigal edecekmiş!... Pratik adamlardır vesselam!",
Ahmet Rasim, "İstanbul Postası", Yeni Gün, 900, 13 Eylül 1339, s. 2.
12 “Müşterek Gazete'de Çalışmak İsteyenler”, Müşterek Gazete, 2, 8 Eylül 1339, s. 1.
8
9
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daha zengin bir içerikle yayımlanacağı ifade edilmiştir.13 Kısaca
mürettipler sabah nüshası olarak El-Adl'i, akşam nüshası olarak da
Haber'i yayımlamayı planlamışlardır. Ancak Türk Mürettipler
Cemiyeti 8 Eylül akşamından itibaren yayın organı hâline getirdikleri
Haber gazetesini yayımlamıştır. Haber, grev süresince sabah ve akşam
nüshası olmak üzere günde iki defa neşredilmiştir. Hatta grev
sonrasında Haber'in yayımına bir müddet daha devam edilmiştir.
Aslında Ahmet Rasim daha ilk günlerde El-Adl'le
yürünemeyeceğini yazmıştır. Ahmet Rasim Yeni Gün'e yazdığı yazıda,
grev sonrası İstanbul'un durumunu anlatırken mürettiplerin ismi belli
olan ancak "hüviyet ve mahiyeti mevhum" olan El-Adl adındaki Arapça
gazeteyi ele aldıklarını belirttikten sonra "Bunun ileriye gitmeyeceği
adından belli!" demiştir.14 Ahmet Rasim mürettiplerin El-Adl'i bırakıp
Haber'le devam etmeleri üzerine de şunu yazmıştır: "Mürettibler bîvücud ve bî-sud olan El-Adl'den el çektiler. Bugün Haber namında
diğer bir gazete çıkardılar. İyi haber mi, kara haber mi belli değil...".15
1923 grevine katılan mürettiplerden Osman Refik İşçen, Haber
gazetesini yayımlamalarını şöyle anlatır: "Zamanın valisi Haydar Bey'e
başvurarak Haber adında bir gazete çıkarmak için izin aldık. Teşebbüs
Matbaası’nda beden işçileri olarak bir gazete çıkarmaya başladık.
Sabahlara kadar elle diziyorduk, sabah gün ışırken köprübaşında ve
Bab-ı Ali'de gazeteleri kendimiz satıyorduk. Haber gazetesini beden
işçileri olarak 16 gün çıkardık".16
Haber'in ilk sayısı Müşterek Gazete'den bir gün sonra 8 Eylül
1923'te 4 sayfa olarak çıkmıştır. Bu ilk sayıda, ertesi günden itibaren
gazetenin hacminin büyültülerek sabah ve akşam olmak üzere günde iki
defa çıkacağı ilan edilmiştir.17 Nitekim grev süresince de böyle
neşredilmiştir.
1918 yılında neşredilen Haber gazetesinin logosu "Haber 1918"
şeklindedir. Gazete, Türk Mürettipler Cemiyeti tarafından neşredildiği
zaman da logonun altındaki "1918" kullanılmaya devam edilmiş, ancak
13 Eylül 1923 tarihinden itibaren gazete sadece Haber logosuyla
çıkmıştır.
Gazetedeki yazarlara bakıldığında, Türk Mürettipler Cemiyeti
Reisi Hayrullah Hayri Bey'in yanında Edhem Ruhi, Hayri Muhtar,
Mümtaz Cezmi, Mümtaz Hayri, Mahmut Feyzi gibi isimler dikkati
çekmektedir. Bu kişilerin kimliği konusunda net bir bilgi tespit
"Arz ve İzah", El-Adl, 1-844, 8 Eylül 1339, s. 1.
Ahmet Rasim, "İstanbul Postası", Yeni Gün, 900, 13 Eylül 1339, s. 2.
15 Ahmet Rasim, "İstanbul Postası", Yeni Gün, 900, 13 Eylül 1339, s. 2.
16 Bayram Gazetesi (Ankara), 24 Ocak 1966, s. 7.
17"Haber", Haber, 1, 8 Eylül 1339, s. 1.
13
14
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edilememekle beraber mürettip oldukları tahmini yapılabilir. Gazetede
özellikle patronlara karşı sert ifadeler kullanılan yazıların ise ya imzasız
ya da bir rumuzla yayımlandığı görülmektedir. Örneğin K. rumuzuyla
çıkan altı yazı bulunmaktadır. Bunun yanında Kıvılcım rumuzuyla
yayımlanmış sert yazılar bulunmaktadır. Bu yazıları yazanlar mürettip
olabileceği gibi muharrir de olabilir. Büyük ihtimalle bu kişiler, grev
sonrası gazetecilik hayatı normal seyrine döndüğünde zor durumda
kalmamak için gerçek isimlerini kullanmak istememişlerdir. Gazetede,
belirtilen kişilerin yazıları dışında birçok okuyucu mektubu ve yazısına
da yer verilmiştir.
Haber'in ilk sayısında “Eski Bir Hatıra” başlığı altında 1900
senesinde muharrirlerin gazete sahiplerine kızarak iş bırakmalarından
ve o sırada atıl durumda bulunan Saadet gazetesini çıkarmalarından
bahsedilmiştir. Haber'de, o tarihte muharrirlerin taleplerinin kabul
edilmemesine sebep olan Ahmet Cevdet Bey’in şimdi de mürettiplerin
haklı taleplerinin kabul edilmemesinin tek sorumlusu olduğu iddia
edilmiştir.18 Haber'de, Ahmet Cevdet Bey'in sahip olduğu serveti kendi
çalışması kadar, kısmen de gazete çalışanlarına borçlu olduğu, son
meselede onun gazete çalışanlarına bu borcunu ödemek yerine
mürettiplerin taleplerine karşı çıktığının üzüntüyle işitildiği
belirtilmiştir. Daha sonra gazetede, Ahmet Cevdet Bey'in o grev
sırasında İkdam’ı tek başına aylarca neşrettiği, ancak 1923 yılında bunu
hiçbir gazete sahibinin başarmasının mümkün olmadığı kaydedilmiştir.
Bunun yanında gazete sahiplerinin zenginleştikleri ve zevk ü safa içinde
yaşadıkları bir devirde gazete çalışanlarının yarı aç yarı tok bir hâlde
çalışmalarının mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Haber yazıyı şöyle
bitirmiştir: “Bugün gazeteler ashâb-ı imtiyazının emlak ve iradlarına,
şöyle böyle mutantan matbaalarına ve az çok nukud ve tahvilatına
rağmen mürettiblerin, muharrirlerin ve mümeyyizlerin nesi ve neleri
II. Abdülhamid döneminde gazetelere yapıştırılan iki paralık pulların imtiyaz
sahipleri tarafından yapılan başvuru neticesi kaldırılması üzerine İkdam ve Sabah
gazetelerinde çalışan muharrirler pulun kalkmasıyla gazetelerin gelirinin artmasından
dolayı ücretlerine zam istemişlerdir. Ancak Sabah'ın sahibi Mihran Efendi ile İkdam'ın
sahibi Ahmet Cevdet Bey buna yanaşmamıştır. Bunun üzerine iki gazetenin yazarları
gazetelerinden ayrılarak 1896'da yayına başlayıp daha sonra atıl durumda kalan Saadet
gazetesini çıkarmayı düşünmüşler ve gazetenin imtiyaz sahibi Nuri Bey'le bu konuda
anlaşmışlardır. Belirtilen iki gazeteden ayrılan muharrir, muhabir ve musahhihler 1900
yılında Saadet gazetesini çıkarmıştır. Ancak Hüseyin Cahit'in deyimiyle "basın
piyasasının kalburüstüne gelen en becerikli yazarları" gazeteyi bir türlü tam olarak
canlandıramamıştır. İlk günlere göre gazetenin satışları biraz artmaya başlayınca da
Saadet'in sahipleri gazeteyi çıkaran yazarları işten çıkarmıştır. Birçok gazeteci
üzerlerinde büyük bir borçla ortada kalmıştır. Saadet gazetesi de bu tarihten sonra fazla
devam edememiş ve tekrar yayını sonlandırmıştır. Bkz. Hüseyin Cahit Yalçın, Edebiyat
Anıları, (Basıma Hazırlayan: Rauf Mutluay), İstanbul 1975, s. 111-113.
18
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vardır sorarız? Otuz seneden beri İkdam’ı ihya eden üstad Hüseyin
Rahmi’nin (Gürpınar) Heybeliada’da bir kira evinde oturduğunu
söylersek taaccüp etmeyiniz! Bugün İkdam’ın başmakalelerini yazan ve
piyasanın oldukça kalburüstüne gelen siyasi muharrirlerinden bulunan
Tahir Lütfi (Tokay) Beyefendinin cebindeki kuvve-i nakdiye ise belki
on iki buçuk kuruşu tecavüz edemez. Hakikat-i hâl bundan ibaret
olduğu hâlde başta İkdamcı olmak üzere ashab-ı imtiyazın biçare
mürettiblerin metalib-i muhakkasını
adem-i kabulde ne mana
verileceğini hakikat-bin olan erbab-ı insaf söylesin! Gazete sahiplerinin
mürettibler, muharrirler ve muhabirler hakkında şimdiye kadar reva
gördükleri zebunküşlükler elvermiyormuş gibi şimdi de gazetelerine
mensup olan muharrir ve muhbirlere; mürettiblerin çıkardıkları
gazetede çalıştıkları takdirde tard olunacakları tehdidinde
bulunuyorlarmış. Eğer bu doğru ise bila-tereddüt diyeceğiz ki dest-i
istirdat-ı hak; gazeteler ashab-ı imtiyazından insaf, merhamet ve
hamiyet gibi hazail-i mümtazeyi de selb etmiş.”19
Haber'de halkın teveccühünü kazanabilecek kararlar da
alınmıştır. Örneğin, Haber'de Müşterek Gazete'ye gönderilen ilanlar
için iki kat ücret istendiği yolunda şikâyetler alındığı belirtildikten
sonra, halkın grevden dolayı zarar görmemesi için uygun fiyatlarla ilan
alınacağı açıklanmıştır.20 Nitekim ilan ücretinin her satır için on kuruş
olduğu ilan edilmiştir.21
Haber gazetesinin ilk sayısı yukarıda da belirtildiği gibi 8 Eylül
1923 tarihinde neşredilmiştir. Gazetenin tespit edebildiğimiz son sayısı
33 numaralıdır. Ancak kütüphane taramalarında tespit edebildiğimiz
gazete sayısı 31’dir. Haber’in sayı numarası verilirken oldukça karışık
ve sistematik olmayan bir yol izlendiği dikkati çekmektedir. İlk
nüshalarda 1918’de neşredilen Haber’in son neşredilen sayısının
yanına yeni sıra numarası verilerek yeni sayı numaraları yazılmıştır.
Örneğin ilk nüshanın sayı numarası 10-1 şeklindedir. Ancak bu
sistematiğe, sabah ve akşam nüshalarını ayırmak için olsa gerek, fazla
devam edilmemiştir. Ancak sistematiği pek de anlaşılamayan sayı
numaraları ortaya çıkmıştır. Bunun yanında farklı tarihteki bazı gazete
nüshalarına aynı sayı numarası verilmiş. Bu karışıklıktan dolayı gazete
nüshalarını sıralarken sayı numaralarından ziyade tarihleri esas aldık.
Türk Mürettipler Cemiyeti grevin sona ermesinden sonra da Haber’in
yayınına devam kararı vermiştir. Ancak bu tarihten sonra gazete sabah
ve akşam nüshaları şeklinde değil, sadece sabahları neşredilmiştir.
Gazetenin tespit edebildiğimiz son sayısı 29 Eylül 1923 tarihlidir.
Bu da Bir Muharrir, “Eski Bir Hatıra”, Haber, 10-1, 8 Eylül 1339, s. 1.
İlanları", Haber, 10-2, 9 Eylül 1339, s. 3.
21 "Nazar-ı Dikkate", Haber, 10-2, 9 Eylül 1339, s. 1.
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Anlaşılan gazete grevden sonra bir hafta kadar çıkabilmiştir. Tespit
ettiğimiz nüshalar şu şekildedir:
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber
Haber

10-1
10-2
10-3
12-4
10-5
12-6
10-7
13-7
10-8
14-9
10-10
15-11
10-12
10-13
15
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25
25
27
28
29
32
33

Sabah Nüshası
Akşam Nüshası
Sabah Nüshası
Akşam Nüshası
Sabah Nüshası
Akşam Nüshası
Sabah Nüshası
Akşam Nüshası
Sabah Nüshası
Akşam Nüshası
Sabah Nüshası
Akşam Nüshası
Sabah Nüshası
Akşam Nüshası
Sabah Nüshası
Akşam Nüshası
Sabah Nüshası
Akşam Nüshası
Sabah Nüshası
Akşam Nüshası
Sabah Nüshası
Akşam Nüshası
Sabah Nüshası
Akşam Nüshası
Sabah Nüshası
-

8 Eylül 1339.
9 Eylül 1339.
9 Eylül 1339.
10 Eylül 1339.
10 Eylül 1339.
11 Eylül 1339.
11 Eylül 1339.
12 Eylül 1339.
12 Eylül 1339.
13 Eylül 1339.
13 Eylül 1339.
14 Eylül 1339.
14 Eylül 1339.
15 Eylül 1339.
15 Eylül 1339.
16 Eylül 1339.
16 Eylül 1339.
17 Eylül 1339.
17 Eylül 1339.
18 Eylül 1339.
18 Eylül 1339.
19 Eylül 1339.
19 Eylül 1339.
20 Eylül 1339.
20 Eylül 1339.
21 Eylül 1339.
23 Eylül 1339.
24 Eylül 1339.
25 Eylül 1339.
28 Eylül 1339.
29 Eylül 1339

Mürettipler Haber'i neşrederken, kendi ifadelerine göre,
anlaşmazlığın kısa süreceğini düşündükleri için gazeteyi ilk zamanlar
"alelacele ve sırf bir grev gazetesi mahiyetinde" çıkarmışlardır. Ancak
"patronların inadı" yüzünden anlaşmazlığın uzayacağı gerekçesiyle 12
Eylül 1923'ten itibaren gazetenin bir grev gazetesinden ziyade normal
bir gazete şeklinde neşredilmesine karar vermişlerdir.22 17 Eylül 1923
tarihinde ise Haber'in sürekli olarak çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu
konuda Cemiyet Reisi Hayrullah Hayri Bey'in yaptığı açıklama
şöyledir:

22

“Muhterem Karie ve Karilerimiz!”, Haber, 13-7, 12 Eylül 1339, s. 3.
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"İstanbul gazeteleri mürettibleriyle gazete sahipleri arasında
mebde-i mesai ve tezyid-i yevmiye noktalarında hadis olan ihtilaf
üzerine gazete sahipleri Müşterek Gazete'yi neşre başladıkları gibi ilk
günlerde, mahza mürettiblerin haklı şikâyetlerini efkâr-ı umumiyeye
arz etmek için Cemiyetimiz Haber gazetesini çıkarmış idi. Mürettibler
Cemiyeti kendi meşru haklarına güvenerek gazete sahiplerinin ne
zaman olsa mürettiblerimizin matlubat-ı muhakkalarını kabule
meyledeceğine kanidir. Bununla beraber memleketimizde her şeye
ihtiyaç ile birlikte matbaacılık işlerinin de günden güne inkişaf edeceği
hem zamanın hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin
maarif ve iktisadiyat-ı memlekete atfetmekde olduğu ehemmiyetin
icabat-ı tabiyesinden olmakla bu icaba tabiyeten Türk mürettiblerinin
bütün işçi kardeşlerimizin hukuk-ı kanuniyelerini müdafaa,
matbaacılığa müteallik terakkiyatı takip etmek emelleriyle Haber
gazetemizin ilanihaye devam-ı neşrine Cemiyetimizce karar verilmiş ve
muamelat-ı lazıme-i kanuniyesi ikmal olunmuştur. Türk işçilerinin ve
o meyanda Türk mürettiblerinin hayatta gayesi çok basittir: Sıhhatlerini
büsbütün darbelemeyecek, yakıp kavurmayacak, şerait-i medeniye
altında efrat-ı ailelerini kanatkârâne ve mahdut bir sa'y-i maişetten
mahrum etmeyecek kadar mutedil yevmiyelerle meşru ve namuskârâne
bir surette devamlı mesai sahası bulmak.
Türk mürettibleri "irad sahibi" olmayı hatır ve hayalinden bile
geçirmez, ona irad getirecek en büyük ve en mukaddes sermayesi
bacaklarındaki idman, gözlerindeki sürat-ı rüyet, parmak uçlarındaki
çâlâkî-i taharriden müteşekkil güzide sanatıdır. Türk mürettibînin
mütevazı hukukuna riayet edilmesi talebiyle mütevâzî olarak yürüyen
en mukaddes ihtiyacı izzet-i nefsine hürmet ve kendisine şefkat
gösterilmesidir. Fukara izzet-i nefsi -bilhassa bu fakir bir Türk ise- pek
hassas ve refiktir: İşte yalnız bu hakikatin anlatılmaması mürettibler
aleyhinde günahkârlığı derecesini tayinden aciz olduğumuz çirkin
uzviyyat ve isnadatın bu fakir ve nezih muhitte yer bulamayacağı
teyakkun etmeye kâfidir. Her Türk'ün olduğu gibi Türk mürettibînin
saadeti de devlet siyasetinin vatan ve milletin irtikasını temin edecek
şehrahlarda ilerlemesiyle kaimdir. Lakin Türk işçilerinin arasında hiç
olmazsa alel-umum okur-yazar emektar olmaları meziyetiyle farklı bir
vaziyette bulunan mürettiblerimiz, heyet-i mecmuaları itibariyle dâhilî
siyaset cereyanlarıyla kat'iyen ve katıbeten alakadar değildir. Hiçbir
siyasi telkine maruz kalmadığımız gibi hiçbir siyasi grup ile de
münasebet ve irtibatımız yoktur. Mürettibler Cemiyeti'nin yegâne ve
daimi irtibat ve müzahereti Büyük Millet Meclisi'nin ekseriyet-i
arasıyla müttehiz mukarrerata müteveccih kalacaktır. Mürettiblerimizin
vatanın selametini ancak güzide vatanperverler olan Büyük Millet
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Meclisi aza-yı muhteremesinin yed-i iktidarında tanıdığını ve bununla
iktifa eylediğini bir kere daha efkâr-ı umumiyemize ve erkân-ı âliye-i
hükümetimize arz eyleriz. Zaten bir makine kadar bitaraf olmak yazı
makinesinden başka bir şeyi olmayan her mürettibinin sanatı icabıdır
ve bu haslet emin olmalıdır ki mürettibin ruhuna kadar işlemiştir.
Binaenaleyh intişarı bundan sonra ilanihaye devam edecek olan Haber
gazetemizin sütunlarında siyaset ve memlekete müteallik yazılar ancak
samimi bir hüsn-i niyet ile yazılmış olacaktır. Arza lüzum görüyoruz".23
-Haber İle Müşterek Gazete Arasında Yaşanan Tartışmalar
Mürettiplerin 6 Eylül 1923'te iş bırakmaları sonrası sekiz gazete
sahibinin çıkardığı Müşterek Gazete ile mürettiplerin neşrettiği Haber
gazetesi arasında on beş gün süren grev süresinde oldukça yoğun bir
tartışma yaşanmıştır. Her iki taraf da ellerindeki yayın organlarını
kullanarak kamuoyuna haklılıklarını ispat etmeye çalışmışlardır. Bu
tartışmalardan biri mürettiplerin mesai saatleri ve aldıkları ücretlerdi.
Zaten grev bu iki mesele yüzünden çıkmıştır.
Haber’de mürettipler aldıkları ücretlerin yetersiz olduğunu
söylerken patronlar mürettip ücretlerinin son on dört sene zarfında otuz
kat arttığını söyleyerek bunun doğru olmadığını, ayrıca mevcut
koşulların da zam yapmaya müsait olmadığını ileri sürüyorlardı. Bunun
yanında patronlar bazı memur maaşlarıyla mürettip maaşlarını
karşılaştırarak eğitimlerine oranla mürettiplerin çok iyi maaş aldıklarını
ileri sürüyordu: “1325 (1909-1910) senesinde Tasvir-i Efkâr ayda otuz
lira mürettib ücreti veriyordu. Bugün bir gazetenin ayda verdiği para
900 liradan eksik değildir. Demek ki mürettib ücretleri son on dört sene
zarfında otuz misli artmıştır. Hâlbuki aynı müddet zarfında İstanbul'da
hayat masrafı vasati olarak on, azami olarak on iki misli artmıştır. Fazla
mesai için alınan para hariç olmak üzere bugün mürettib ücretleri kırk
iki lira ile sekiz saat mukabilinde 80, 90 lira arasında tehalüf etmektedir.
Bundan başka fazla saat çalışmak bahanesiyle aldıkları fazla ücret ile
aylık kazanç asgari 50, azami 100 liraya baliğ olmaktadır. Bugün bir
miralayın tahsisatı ile beraber aldığı maaş 69 liradan ibarettir. Büyük
mesuliyetler deruhte eden bir seyr-ü sefain kaptanı 16 saat mesaiye
mukabil 75, serdümen 45 lira, ömürleri gece gündüz vapurun makine
dairesinde ve kızgın ocaklar karşısında geçen aşçılar ise ayda yalnız 30
lira alıyorlar. Gazetelerde çalışan ve uzun uzadıya tahsil ve tecrübe
görmüş olan muharrirlerden çoğu 20 lira ile 40 lira arasında maaş
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almaktadır. Umumiyetle memleketimizde mesai ücretlerinin iki ile dört
misli arttığı bir müddet zarfında mürettib ücretleri on misli artmıştır.
Gazete sahipleri memleketin umumi şeraitine nazaran yüksek
olan ücretlerin, bir ailenin ihtiyaçları nokta-i nazarından fazla olduğuna
kâil değildirler. Fakat bunun bir kat daha yükselmesi kendi mahdut
kudretlerine değil, memleketin umumi, iktisadi şeraitine ait bir
keyfiyettir. Bu ahvalin mesai ücret ve şeraitini yükseltecek surette
inkişaf etmesini elbette can ü gönülden isterler.
Bizim bildiğimiz şudur ki bugün mürettipler bir kaç müfritin
telkinleri yüzünden fiilen mevcut ahval ve şeraite göre bu muhikkde ve
yanlış bir yola gitmektedirler. Bu yolun ziyandan başka bir şeye
müntehi olmayacağını tecrübe neticesinde anlayacaklardır".24
Haber’de Kıvılcım imzalı bir yazıyla Müşterek Gazete’deki
iddialara cevap verilmiştir. Yazıda, Müşterek Gazete'nin mürettiplerin
hayat pahalılığıyla mütenasip ücret aldıklarını iddia ettiğini, bu
iddiasını ispat için bir takım rakamlar gösterdiğini, harpten evvel 30 lira
mürettip ücreti veren gazetelerin bugün verdikleri paranın 900 liradan
aşağı olmadığını belirttiğini, buradan hayat masrafının 10-12 misli
artmasına rağmen mürettip ücretlerinin 30 misli artmış olduğu
sonucuna vardığını ve mürettiplerin mevcut durumda aylık
kazançlarının asgari 50, azami 100 liraya ulaştığını ifade ettiğini
belirtildikten sonra, “Yalan söylüyorsunuz efendiler, efkâr-ı
umumiyeyi lehinize celbetmek için hakikate karşı bedahete karşı kasten
yalan söylüyorsunuz” denmiş ve iddia şu şekilde ispatlanmaya
çalışılmıştır: "Evvela bugün gazete mürettiblerinin yevmiyeleri, 30-40
kuruş alan biçare çırakları hesaba katmamak şartıyla 120-200 kuruş
arasında tehalüf etmektedir. Yalnız 7-8 zat sermürettibdir ki 300’er
kuruş arasında yevmiye almaktadırlar. Şu hesaba göre mürettiplerin
vasati yevmiyelerini 150 kuruş olarak kabul edebiliriz ki otuz günde
4500 kuruş eder. Bundan çalışmadığı dört gün için 600 kuruş çıkaracak
ve haftada bir defa hissesine isabet eden gece nöbeti ücreti olan ikişer
liradan sekiz lirayı da ilave edecek olursanız göreceksiniz ki bir
mürettib bir ay zarfında hasta olmamak ve muntazaman işine devam
etmek şartıyla ancak 37 lira kazanabilmektedir.
Şimdi hayat pahalılığının sizin iddia ettiğiniz gibi 11 olduğunu
kabul edecek olursak, harpten evvel vasati 25 kuruş yevmiye alan bir
mürettibin bugün yevmiye (25x11= 275), ayda 72 lira alması lazım
gelir. Demek bu hesapça gazete sahipleri mürettiblere tahminen yüzde
kırk nispetinde bir zam yapmaya mecbur olacaklardır.
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İşte hakikat; bütün sadeliği ve katiyetle göze batan hakikat. Buna
karşı bütün mugalatalarınız, bütün dolaplarınız yalçın kayaya çarparak
kırılan dalgalar gibi kırılmaya sükût etmeye mahkûmdur.
Mürettib ücretlerinin son senelerde 30 misli arttığı küstahlığı;
iddia etmeye kadar vardıran gazete sahibi efendiler, buna ne cevap
vereceksiniz?”.
Haber'de "Amele Meselesi" adlı bir yazıda ise mürettip
maaşlarının diğer çalışanlarla kıyas edilmesinin "cahilane" bir düşünce
olduğu dile getirilmiştir. Zira mürettiplerle diğer çalışanların çalışma
şartları aynı değildi ve mürettiplerinki diğerlerine oranla oldukça ağırdı:
"...mürettib denilen amelenin sekiz saat ayak üzerinde iğne ile kuyu
kazarcasına tozlu kurşun harfler üzerine göz nuru dökmesi, daha genç
yaşında hem gözlerini hem bacaklarını hem asabını alil bırakmakta
olduğunu onlar bilmezler. Sanatlar içinde mürettiblik kadar ağır, hayatı
kemiren sanat azdır. Bu sanat ne tramvay biletçiliğine, ne sair ayak
işlerine benzer. O işlerde insanın en aziz ve mukaddes uzv-i basarını
sakat edecek daimi bir sebep yoktur. Vâkıa her sanatın kendisine göre
tehlikeleri, mesuliyetleri varsa da mürettiblikteki hayat kemirici
yorgunluk hiçbir şeye benzemez. Fahr-i Kâinat Efendimizin "Ecirin
ücretini teri kurumadan ödeyiniz" hadis-i şerifindeki hikmet-i rahime,
sırf bu gibi göz nuruyla, canla başla vücuda gelen sa'y ü amele
şamildir".25
Tartışma konularından biri de mesai saatleriydi. Zaten grevin iki
ana sebebinden biri buydu. Mürettipler Mesaiye üçte başlayıp sekizde
bitirmek istiyorlardı. Ancak gazete sahipleri bunu kabul etmiyorlardı.
Onlara göre mürettiplerin “gazetelerin tertibine hangi saatte başlanıp
hangi saate nihayet verileceğini tayin" etmeye hakları yoktu. Bu
patronların hakkıydı. Müşterek Gazete’den Mehmet Asım Bey’in bu
görüşlerini şöyle açıklamıştır: “Çünkü sabahleyin intişar eden gazeteler
zaruri olarak geceleyin tertip ve tab’ edilir. Binaenaleyh mürettiblerin
de geceleyin çalışmaları icab eder. Mürettiblerin hangi saatte işe
başlamaları hangi saatte nihayet vermeleri gazeteler idare-i
umumiyelerini deruhte etmiş olanlara aid bir hak, bir vazifedir.
Gazetelerde çalışan mürettiblerin gecenin en geç zamanlarında
matbaalarda çalışmaya mecbur olması gazete sahiplerinin zevk ve
keyiflerini yerine getirmek için değildir. Bu, sanatın zaruri bir
neticesidir. Nitekim gecenin geç zamanlarında mürettipler çalıştığı gibi
muharrirler de çalışmaktadır. Hatta gazete matbaalarında çalışan
amelenin bir kısmı vardır ki bunların işi mürettiblerden sonra gelir.
Yani mürettibler gazeteyi tertip ettikten sonra makineye verilir ve
25
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makine dairesinin amelesi hemen daima nısfulleylden sonra işlerine
başlarlar. Amele-i matbuat günün 24 saatte olup biten vekayii
muntazaman tesbit edebilmek için aralarında bir taksim-i imal yapmak
mecburiyetindedirler. Bunun neticesi olarak sabahleyin çıkan
gazetelerin tertibi ameliyesinin en mühim kısmı bizzarure daha ziyade
gurubdan sonraya kalır.
Acaba mürettibler akşamları saat sekizden sonra yazı dizmekten
istinkaf etmekle kendilerinin gece amelesi olmadığını mı iddia etmek
istiyorlar? Eğer böyle bir iddia dermeyan edildiğini farz edersek bundan
mürettiplerin kendi vazifelerinin mahiyetini takdir etmedikleri neticesi
çıkmaz mı?
Filhakika bundan evvel mürettibler gündüz öğleden sonra saat iki
buçukta işe başlıyorlar ve saat yedi buçukta mesaiye nihayet
veriyorlardı. Bu esas üzerinde bir kere mürettipler ile gazete sahipleri
arasında bu itilaf akdolunmuştu. Fakat bu itilafın mesai saatlerine
münteha olmak üzere saat yedi buçuk tayin edilmiş olması başka bir
zaruret neticesi idi. O vakit henüz İstanbul’da Türk matbuatı üzerine
mevzu olan ecnebi sansürü saat gece sekizden sonra bazı istisnalardan
maada yazı kabul etmediği için yedi buçuktan sonra tertibe hacet
kalmıyordu. Ecnebi sansürü kalktıktan sonra bu zaruret kalkmış oldu.
Bittabi saat-i mesai hakkındaki takyidatı da o yolda tadil etmek icab
ediyordu. Bilahare saat-i mesainin (4-9) olmak üzere tayin edilmiş
olması bunun neticesi idi.
Mürettibler bunu Lozan Konferansı münasebetiyle memleketin
menafi-i âliyesi namına yapılmış bir fedakârlık gibi göstermek
istiyorlar. Eğer mürettibler memleketin menafi-i âliyesi icabatını
hesaba katıyorlarsa aynı menafi-i âliyenin bugün daha başka ve daha
mühim ve devamlı şekilde mevcut olmadığını da tasdik etmelidirler.”
Ayrıca Mehmet Asım Bey, hükümet merkezi olan Ankara’dan
gelen haberlerin hemen duyurulmasının zorunlu olduğunu, Ankara’dan
gelen haberlerin de genelde telgraf şeklinde ve gece geç saatlerde
geldiğini, bu nedenle bu haberlerin duyurulabilmesi için herkesin
fedakârlık yapmak zorunda olduğunu belirtmiştir. 26
Haber’de mürettipler mesaiyi çalışanların belirlemeyeceği
görüşüne de itiraz etmiştir. Haber’in Müşterek Gazete’nin, “iş zamanını
ne iş sahibi, ne de mesai erbabı tayin eder, bunu tayin etmek hakkı
doğrudan doğruya maslahata aittir. Mürettibler sekizde işe nihayet
verilmesini istemekle sabah gazeteciliğini âdeta öldürmek maksadında
olduklarını göstermişlerdir” iddiasına ise cevabı şöyle olmuştur:
“Evvela şunu söyleyeyim ki iş zamanını maatteessüf ellerinden geldiği
26
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kadar patronlar, kendi lehlerine ve işçilerin aleyhlerine olarak, sonra
mürettibleri, bir takım mugalatalarla efkâr-ı umumiye nazarında
gazeteciliği öldürmekle itham eden patron beyler pekâlâ bilir ki çifte
yevmiye vermek şartıyla -sekizden sonra çalışacak mürettibleri daimabulmuşlardır ve yine bulacaklardır. Mürettiblerin istedikleri gündüz
çalışarak gündüz yevmiyesi almaktan başka bir şey değildir... Lüzum
hâsıl olduğu takdirde mürettiblere gece yevmiyesi vermek suretiyle
sekizden sonra da çalıştırabilirler. Görülüyor ki bütün mesele,
patronların bu işçilerin gündüz mesaisi haricinde sarf edeceği fazla
sa'ya mukabil almaya haklı oldukları parayı vermemekte ısrar
etmelerindendir.
Efendiler, bunu da inkâr edebilir misiniz? İş zamanın yalnız
müddetini değil, mebdei ve müntehasını, şeraitini tayin etmekte işle
doğrudan doğruya alakadar olan işçilerin herkesten fazla hakkı vardır.
Çünkü onların yeryüzünde muhafaza ve müdafaa etmeye mecbur
oldukları bir tek sermayeleri vardır: İş kuvveti, binaenaleyh sıhhatleri...
Bunu kaybettikleri gün, içinde çalıştıkları, hayatlarını yıprattıkları
darülmesailerden kırılmış işe yaramaz bir makine gibi atılmaya,
kovulmaya ve neticede bütün aileleriyle sefil ve perişan olmaya,
açlıktan, soğuktan ölmeye mahkûmdurlar.
İşçiler acı tecrübelerle görmüş ve anlamışlardır ki gaddar
sermayedarlar sahibi oldukları âlât ve edevata, makinelere, hayvanata,
istihdam ettikleri işçilerden çok daha dikkat ve itina ile bakarlar. Çünkü
kırılan bir makine, ölen bir beygir onlar için kaybolmuş bir sermayedir,
fakat kendilerinin kasalarını doldurmak, refah ve saadetlerini temin
etmek için gözünü bacağını kaybeden, kan kusan bir mürettibin bir
işçinin yerine diğerlerini koymakta güçlük çekmezler".
Müşterek Gazete’de mürettip grevinde Bolşevik parmağı olduğu
ileri sürülünce iki gazete arasında polemik konusu olacak başka bir
mesele ortaya çıkmıştır. Müşterek Gazete bu iddiasına delil olarak da
birkaç önemli İngiliz gazetesi muhabirinin mürettipler grevinde
Bolşevik parmağı olduğu yönünde gazetelerine telgraf çekmesini
göstermiştir.27
11 Eylül 1923 tarihli Müşterek Gazete'de "Bir iki hafta evvel
mahkeme huzurunda gördüğümüz komünizm şehrimizde sesini perde
perde yükseltiyor" alt başlığı altındaki bir yazıda da “birkaç günden beri
Bolşevikliğin İstanbul’da sesini işitiyoruz” dendikten sonra
mürettiplerin grevi arkasına saklanan tahrikçilerin mevcut nizamı
yıkarak, yerine önce kitlenin, sonra kitlenin içinde birkaç kişinin
“Ameleler Mürettiplerin Hareketini Muvafık Bulmuyor”, Müşterek Gazete, 4, 9 Eylül
1339, s. 3.
27
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tahakküm ve istibdadını ikame etmek fikir ve maksadında oldukları
iddia ediliyordu. Ancak mürettiplerin büyük bir kısmının ise buna alet
olduklarının farkında olmadıkları ileri sürülüyordu.
Müşterek Gazete’de bu kişilerin ileri sürdükleri Bolşevik fikirler
de şu şekilde açıklanıyordu: “Bu memleketin gazeteciliğinde bir takım
patronlar varmış. Bunlar zavallı ameleyi eziyorlar, onların sırtından
geçiniyorlarmış. Suver-i guna-gun ile cerr-i nükud ederek köşklerde,
apartmanlarda oturuyorlarmış. Bunların hepsi bir hayırsız adaya atılsa
cemiyet hiçbir şey kaybetmez, bilakis amelenin mesaisi sayesinde
cemiyet daha yüksek bir seviyeye çıkarmış.
Bu gibi sözler cahilane kalemlerden çıkan Bolşeviklik değil de
nedir?".
Bütün bu iddialar ve suçlamalar karşısında Haber'de, mürettipler
patronlara karşı ne zaman mücadeleye girişseler hemen kendilerine
“bolşevik, komünist” damgası vurulduğu belirtildikten sonra büyük
gazetelere telgraf çeken muhabirlerin kimler olduğu sorulmuştur:
“Bugüne kadar birçok defalar görülmüştür, zavallı masum işçiler ne
vakit haklarını istemek için seslerini yükseltmişler ve haris
patronlarıyla mücadele girişmeye mecbur kalmışlarsa, derhal alınlarına
bolşevik, komünist damgası vurulmuştur.
Müşterek Gazete’nin dün sabahki nüshasında mürettibîn
grevindeki birkaç ecnebi gazete muhabirinin Bolşevik parmağı
görmekte oldukları yazılı idi.
Ya Rabbi, bu ne kadar uzun, kuvvetli ve sihirli parmak ki her
zaman ve her yerde mevcudiyetini gösteriyor!..
Biz her zaman söyledik ve bugün de tekrar ediyoruz ki
Mürettibîn Cemiyeti bir amele sendikasıdır, komünist partisi değildir.
Vazifesi ve gayesi mürettiblerin iktisadi metalibini, yaşamak haklarını,
ittihadın verdiği kuvvetle müdafaa etmektir. Cemiyetin azası isbat-ı
rüşd etmiş, kendisine malik insanlardır. İstedikleri siyasi ve ictimai
kanaatleri taşımakta tamamıyla hürdürler. Şimdi biz Müşterek
Gazete’nin müşterek (!) sahiplerine soruyoruz:
Bize kat'i söylesinler: Bu işte Bolşevik parmağı olduğunu
söyleyen ve büyük gazetelerine telgraf çeken muhabirler kimlerdir ve
bu efendiler böyle bir kanaati hangi müsbet ve maddi delillere istinaden
hâsıl etmişlerdir. Cevap bekliyoruz”.28
Haber'deki “Bolşeviklik ve Mürettibler” başlıklı başka bir yazıda
da "Bu isnad içinde kudret-i fikriyelerine sahip olacak ve kimsenin alet
ve mutii olmayacak kadar düşünebilen mürettiblerin izzet-i nefsine bir
tecavüz vardır ki tecavüz asıl isnaddan daha gayr-i nezih daha çirkindir"
28

“İsnada Karşı Hakikat”, Haber, 12-4, 10 Eylül 1339, s. 1.
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dendikten sonra “mürettibler, ne Bolşeviktir ne de Bolşevik
cereyanlarla alakadardır. Mürettibler, insanca yaşamak ve çalışmak
mütehakkim ve müstebid patronların zevk ve keyfine esir olmaktan
kurtulmak isteyen mevcudiyetlerinin kıymet ve ehemmiyetle
düşünüldüğünü arzu eden tıpkı patronlar gibi insanlardır” denilerek
Bolşeviklik iddiaları yalanlanmıştır. Ayrıca gazetede, patronlar
nazarında maddi açıdan mürettiplerden pek de farklı olmayan
yazarların gazete sahiplerinin nefsine hoş gelecek yazılar yazmalarının
üzüntüyle karşılandığı da kaydedilmiştir.29
Haber ile Müşterek Gazete arasında komünistlik iddialarıyla
ilgili tartışma yapılırken gazete sahiplerinin Ankara'ya bir telgraf
göndererek mürettip grevinde komünizm tezahürleri görüldüğünü iddia
ettikleri anlaşılmaktadır. 12 Eylül 1923 tarihinde gazete sahipleri adına
Ahmet Emin Bey tarafından Heyet-i Vekile Reisi Ali Fethi (Okyar)
Bey'e çekilen telgraf şöyledir:
"Devam eden mürettibler grevi esnasında sabotaj vukuatı ve
çalışmak isteyenler tehdit ve ihâfe tarzında hareketler ve komünizm
tezahürleri görülmüştür. Müşevvik ve muharrikler bizzat mürettiblik
etmeyen ve gürültücülük sayesinde mürettiblerin sırtından geçinen bir
iki kişidir. Bugün toplanan gazete sahipleri cemiyeti matbuat hayatını
sektedar etmeye matuf olan ve binnetice memleketin asayiş ve
intizamına dokunması muhtemel bulunan bu ahvale hükümet-i
merkeziyemizin nazar-ı dikkatini celbetmeye karar vermiştir.
Hürmetlerimizi arz ederiz efendim".30
Grev esnasında mürettiplerle gazete sahipleri arasında bir
tartışma da Ali Kemal üzerinden yürütülmüştür. Müşterek Gazete’de
gazete sahipleri zor şartlar altında çalışan, bunun yanında kıt imkânlarla
işleyen bir müessesenin mali mesuliyetini de deruhte etmek
mecburiyetinde olan kişiler olduğu belirtildikten sonra, patronların bu
ağır yükümlülüklerin yanında, çoğu zaman fikirlerinden dolayı sürgüne
gönderilmelerine ve iç ve dış güçlerin baskısına rağmen canlarını
tehlikeye koyarak İstanbul’da Millî Mücadele'nin başarısı için
uğraşmalarına karşın mürettiplerin bir kısmının Ali Kemallerin, Refii
Cevatların ve Said Mollaların fikirlerini kâğıt üzerine dökmekle meşgul
oldukları ifade edilmiştir. Gazetede, mürettipleri hedef alan cümleler
şöyle devam etmiştir: “Gazeteciliğin yalnız maddi menafiinden istifade
eden mürettibler bu patronların hangi mesuliyetine, tehlikesine iştirak
ettiler? Bilhassa Meşrutiyetten beri bu memlekette matbuat aleminde
israf edilen sermayeler pek çoktur. Gazeteciliğin bir taraftan fıtri bir
29
30
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istidad, diğer taraftan ince bir ihtisas olduğunu anlayamayan birçok
para sahipleri gazete çıkarmış ve az veya çok bir zamanda paralarını
yemişlerdir. Bunlardan her birinin matbaasında mürettibler çalışıyordu.
Fakat mürettibler mevkiinin amili olamamışlar dizdikleri yüzlerce
gazetenin batıp çıkmasına bir mâni teşkil etmemişlerdir. Muvaffak olan
kendine bir yer yapan ve memleketin hayatı içine bir vazife gören
gazeteler, muktedir, müteşebbis ve faal gazetecilerin çıkardığı
gazetelerdir. Hayırsız adaya nefyedildikleri takdirde cemiyetin hiçbir
şey kaybetmeyeceği söylenilen adamlar işte bu gazetecilerdir. Eğer
cemiyetten maksat komünizm ise filhakika gazetecilerin ortadan
kalkmasından ziyan değil, çok kâr edecektir. Çünkü Türk gazeteciliği
tahripkâr cereyanların ve anarşinin düşmanı, millî refah ve terakkinin
azimkâr ve hararetli bir âmil ve müdafidir”.31
Müşterek Gazete’nin mürettiplere yönelik bu ithamlarına
Haber’den cevap gecikmemiştir. Mürettiplerden Mahmut Feyzi,
mürettiplerin Peyâm ve Alemdar’ı tertip etmelerinin siyasi
içtihatlarından dolayı değil, sanatları gereği olduğunu belirttikten sonra
Ali Kemal ve Mihran Efendi'nin sahibi olduğu Peyâm-ı Sabah’daki
yazıların dizilmesi konusuna şöyle cevap vermiştir:
“Kendisinden ücreti mukabilinde talep olunan gazete ve
mecmuayı tertip etmek bir mağdur zümrenin kanunu, mesleği ve
ictimai hakkı ve hakk-ı sarihidir.
Ali Kemalle, Mihran, Peyâm-ı Sabah’ın caniyane neşriyatı
yüzünden memleketin uğradığı elim zararı takdir eden Türk Mürettibîn
Cemiyeti, bu gazeteyi ıskat için ittihaz-ı karar ile Peyâm Matbaası'nda
bililtizam ihdas eylediği hususi vaziyetten dolayı; Ali Kemal’in
müracaatı üzerine Cemiyet merkezine gönderilen iki … polisine Peyâm
heyet-i tertibiyesinden iki mürettibi bugünkü gazeteler müdüründen
birinin huzurunda teslim mecburiyetinde kalmış ve bu iki mürettibi
serbest bıraktırmak için ... zabıtası karargâhında birkaç maddelik
taahhüde girmiş olması, Peyâm, Alemdar ve Said Mollacılığı
hakkındaki isnada vazıh bir cevap teşkil eder”.
Mahmut
Feyzi,
mürettiplerin
gazeteciliğin
maddi
menfaatlerinden istifade edip mesuliyet ve tehlikelerine iştirak
etmedikleri iddiasına ise şöyle cevap vermiştir: “Sultanahmet mitingi
muazzamında hazıruna okutturulan siyah çerçeve içindeki “Kara
haber”i ve buna mümasil hissiyat-ı milliyeyi tahrik için yine
gazetecilerin yazdığı mahfî yazıları bila-ücret tertip eden hatta tevzi ve
tevdiine gazetecilerle birlikte fahriyen çalışan velhasıl “İstanbul’da
Millî Mücadelenin muvaffakiyetine” yazılarınla pek yükseklere
31
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692 | Haber Gazetesi
çıkardığın gazetecilerle birlikte, istihkâr-ı hayatla hizmet eden, dün
hakir ve haksız gördüğün bugünkü haklı mürettiblerdir. Onların efkâr
ve ictihat-ı siyasiyelerine burada bir cüzünü zikrettiğim hıdemat-ı
mesbuka-i vataniyeleri pek kati bir delildir. Şunu da zikredeyim ki
zengin değil fakir olan bu zümre-i tertip bu hizmetlerine mukabil
mükâfat beklemediler ve beklemiyorlar”.32
Müşterek Gazete ile Haber arasındaki tartışma ve mücadele,
iddialara göre fiili saldırıya da dönüşmüştür. 10 Eylül 1923 tarihli
Müşterek Gazete’de dile getirilen iddiaya göre, gazetenin 9 Eylül tarihli
akşam nüshası yapılan saldırı33 neticesi neşredilememiştir.34 Müşterek
Gazete’de, 9 Eylül’de gazetelerinin akşam nüshasına ait idarehaneye
getirilen sütunlarca yazıyla, Tanin matbaasında saatlerce dizilmiş olan
yazılara mürettipler tarafından saldırılarak bunların dağıtıldığı iddia
edilmiştir:
"Müşterek Gazete'nin dün akşamki nüshası çıkmamıştır. Bazı
mürettibler kendilerini dağ başında zannetmişler, hariçten Müşterek
Gazete idarehanesine getirilen sütunlarca yazıya ve Tanin matbaasında
saatlerce müddet dizilen yazılara taarruz ederek bunları dağıtmışlardır.
Alakadar makamlarca mütecasirler hakkında derhal icab eden muamele
icra edilmiştir.
Bu gibi gülünç ve çocukça hareketler, acz ve zaaf-ı ahlâkiyeden
başka bir şeye delalet edemez. Okuyup yazan ve dimağ işçileri sınıfına
mensup olan erbab-ı mesai arasında böyle adamlar zuhur etmesi
mürettibler için pek fena bir imtihandır. İka' edilmek istenilen bütün
müşkülata rağmen Müşterek Gazete gittikçe mütekâmil bir şekilde
neşriyatına devam edecektir. Bu gibi tecavüzkârlıklar, gazete
sahiplerine cebr ve tahakküme şiddetle karşı durmaktan başka bir his
telkin edemez".35
Mürettip Mahmut Feyzi, “Biraz Vuzuh”, Haber, 10-8, 12 Eylül 1339, s. 2.
Grevci mürettiplerin gazete baskısını dağıtıp dağıtmadığı belli olmamakla beraber, 9
Eylül 1923 tarihli Müşterek Gazete’nin sabah nüshasında mürettip grevinde Bolşevik
parmağı olduğunun ileri sürülmesinin mürettipleri kızdırdığı ve bu nedenle
mürettiplerin de gazeteyi dağıttıkları düşünülebilir.
34“Grevler Hakkında Mukarrerat İttihaz Edilecek-Müşterek Gazete'ye yapılan suikastın
bıraktığı Tesirler”, Müşterek Gazete, 8, 12 Eylül 1339, s. 1.
35 "Dünkü Akşam Nüshası", Müşterek Gazete, 5, 10 Eylül 1339, s. 1; Akbaba ise
Müşterek Gazete hakkında başka bir iddiayı dillendirmiştir. 13 Eylül 1923 tarihli
Akbaba’da, bir önceki gece Müşterek Gazete çalışanlarının hatası yüzünden
başmakalenin karıştığı ve baskının yenilenmek zorunda kalındığı ileri sürülmüştür.
Akbaba, Müşterek Gazete çalışanlarının bir önceki gece sayfayı bağlayacakları sırada
acele ile ellerindeki yazı teknelerini düşürdükleri ve bütün yazıların birbirine karıştığı,
bunun üzerine bunların tekrar toplanıp makinaya verildiği, beş bin nüsha basıldıktan
sonra başmakalenin yazılarının karıştığının görüldüğü, bunun üzerine hemen
makinenin durdurulup başmakalenin yeniden dizildiği yazılmıştır. Ancak bu arada
32
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Ancak bu iddia Haber’e mektup gönderen Bahriye Matbaası
mürettiplerinden Ahmet Şerafettin tarafından eleştirilmiştir. Matbaa-i
Bahriye mürettiplerinden Ahmet Şerafettin Bey, Müşterek Gazete’de
meslektaşlarına karşı pek galiz ve çirkin küfürler savuran bir
ithamname gördüğünü belirttikten sonra “Müşterek Gazetelerinin
akşam nüshasını çıkarmaktan aciz kalan bu mürettib çırakları, bu
noksanlarını örtmek için, tertip edilen yazıların esna-yı naklinde
mürettibler tarafından düçar-ı tecavüz edildiğini ileri sürerek bu haklı
ve namuskâr adamları bir de ahlâk ile itham etmek istiyorlar” demiştir.
Ahmet Şerafettin daha sonra şöyle devam etmiştir: "Fakat pekiyi
bilinmelidir ki, tablekâr ancak kendi başındakini satar…
Meslektaşlarımı dağ başında zan eden kimseler muarızlarını
efkâr-ı umumiye nazarında sükût ettirmek için böyle gayr-i medeni tâgî
vasıflarla tavsif etmekle hiçbir şey kazanamazlar.
Re'yel-ayn şahit olduğum cebanetlerine bir misal olmak üzere
serdettiğim müddealar, dağ başında mürettiplerin değil, kendilerinin
sandıklarını inkâr edemezler. Matbaa kapılarının önünde duran
kapıcıları malum olan ihtilaf tahaddüs edince, duçar-ı hücum olmak
endişesiyle heyet-i tahririye odasının önüne alan kimseler kadar
kendilerini dağ başında görmek gafletinde bulunanları tanımıyoruz.
Hasail-i merdane ile muttasıf olan meslektaşlarım kimseye
tecavüz etmeyi hayallerinden bile geçirmemişlerdir.
Gayr-i ahlâki vasıflar mürettiplerden ziyade o yazıları yazan
kimseye racidir. Efkâr-ı umumiye nazarında kendilerini pek elim bir
bar-ı mahcubiyet altında ezmemek için isim zikretmeyeceğim.
Gazetelerinin sürümlerini temin için birbirlerinin harimelerine
kadar tecavüz edenlerin yazılarını okumaktan efkâr-ı umumiye bir
zamanlar istikrah etmişti. Bizim kalbimiz hiçbir zaman iki taraftan
yazmaz.
Sa'ylerimizden kestikleri paralarla Lozan Palaslarda, İsviçrelerde
buzlu şampanya içen beylerin dimağlarında husule gelen sekr-i huzuz
daha zail olmamış olacak ki kendi kalemleriyle yazdıkları, "okur-yazar
ve dimağ işçileri sınıfına mensup erbab-ı mesainin" haklarını vermekle
bu lezzet-i sekrin zail olacağını zannediyorlar. Karilerimizin enzar-ı
müşfikanalerini yormak endişesinden istihyâ eden vicdanım bu vadide
daha fazla icale-i kalemden beni men ediyor.
basılan nüshaların bir kısmı bayilere dağıtılmıştır. Bozuk çıkan nüshalar müvezzilerden
toplanmış, ancak bir nüshası Akbaba’nın eline geçmiştir. Akbaba bu başmakaleyi aynen
neşretmiştir. Akbaba, makalede her yazardan birkaç satır olduğunu, Falih Rıfkı Bey’in
bir tek satırı olmadığı halde makalenin altında onun adının verildiğini yazmıştır.
Akbaba’nın aktardığı Falih Rıfkı imzalı “Şarklılaşmak mı Garblılaşmak mı?” adlı
makale için bkz. “Bir Başmakale”, Akbaba, 82, 13 Eylül 1339, s. 2.
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Yalnız şunu suret-i kat’iyede söyleriz ki mürettibler boyunlarını
ribka-i esarete uzatmaktan terk-i sanat etmeyi tercih edecekler ve hiçbir
zaman pek meşru olan haklarının teslimine kadar açmak
mecburiyetinde kaldıkları bu râh-ı mücadeleden asla nükûl
etmeyeceklerdir".36
Grev süresince Haber'de gazete patronlarına yönelik ağır eleştiri
ve ithamlarda bulunulmuş ve birçok yazıda greve gözlerini para hırsı
bürüyen ve çalıştırdıkları işçileri ezmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan
patronların inadı yüzünden gidildiği iddia edilmiştir. Hatta Kıvılcım
imzalı bir yazıda, patronların Hayırsız Adalardan birine37
sürülmelerinden memleketin hiçbir şey kaybetmeyeceği bile iddia
edilmiştir:
“Şimdi farz ediniz ki bir memleketin bütün sermayedarlarını,
bütün patronlarını bir vapura koyup Hayırsız Adalardan birine
götürelim. Hiç şüphe edemeyiz ki bütün hayatları müddetince daima
hazır yiyen ve diğerlerini çalıştırarak, soyarak ve ezerek bolluk ve
sefahat içinde yaşamaya alışan bu adamlar, birkaç gün zarfında açlıktan
öleceklerdir.
Fakat buna mukabil bu devletlilerden halâs bulan memleketin
iktisadi ve ictimai hayatında zararlı bir değişiklik hâsıl olmayacaktır.
Bütün fırınlar ekmek çıkaracaklar, mezbahada et kesilecek, tramvaylar,
vapurlar işletilecek gazeteler intişar edecek… Hülâsa hayat eskiden
olduğu gibi -ve hiç şüphesiz çok daha iyi- devam edecektir.
Fakat tasavvur ediniz ki bir şehrin bir memleketin bütün işçileri,
rençberinden mürettibine, fırıncısından tramvay işçisine kadar bütün
amelesi işlerini bıraksın… O zaman bütün hayat, -tabir-i mahsuslazınk! diye duracaktır. Evlerde sokaklarda su, havagazı, elektrik
kesilecek, kimse et, ekmek, sebze bulamayacak ve herkes olduğu yerde
kalarak daha bütün cihanın hatta memleketin içinde yaşadığı şehrin
vekayiinden ve hatta yanı başında mahallede geçen şeylerden haberdar
olamayacaktır”.

“Çirkin Bir İtham”, Haber, 12-6, 11 Eylül 1339, s. 2.
İstanbul adalarının güneybatısında bulunan Yassıada ve Sivriada ile Büyükada'nın
güney ucuna 1.4 mil mesafedeki Tavşan Adası hayırsız adalar olarak
isimlendirilmektedir. Ağaçsız, susuz ve üzerinde insan yaşamayan bu adalara, Bizans
döneminde saray mensuplarının, prenslerin ve yüksek din adamlarının sürgün
edilmesinden dolayı hayırsız adalar dendiği rivayet edilmektedir. 1910'da İstanbul’daki
Sokak köpeklerinin bu adalara gönderilmesi, özellikle Sivriada'daki köpeklerin
ulumalarının İstanbul'dan duyulması ve köpeklerin açlıktan birbirlerini yemeleri
"Hayırsız ada" deyimini pekiştirmiştir. Bkz. Nejat Gülen, "Hayırsız Adalar", Dünden
Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, s. 33.
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Grevin Sona Ermesi ve Haber’in Yayına Devam Etmesi
Haber ve Müşterek Gazete arasında yapılan şiddetli tartışmalar
sonrası taraflar en sonunda anlaşmıştır. 15 gün süren grev38 sonrası 20
Eylül 1923’te İkdam Matbaası’nın bahçesinden Ahmet Cevdet Bey
başkanlığında yapılan toplantıda anlaşma sağlanmış ve bu haber 21
Eylül 1923 tarihli Müşterek Gazete’nin sabah nüshasında “Gazete
Sahipleriyle Mürettibler Arasında İtilaf” başlığı altında kamuoyuna
duyurulmuştur. Açıklamada meselenin iyi niyet ve fedakârlıklarla
çözüldüğü, 21 Eylül 1923 akşamında akşam gazetelerinin, 22 Eylül’den
itibaren de sabah gazetelerinin neşredilmeye başlayacağı ifade
edilmiştir.39
Greve katılan mürettiplerden Osman Refik İşçen anlaşma
teklifinin gazete sahiplerinden geldiğini belirtmektedir. Osman Refik
Bey, Haber gazetesini neşretmelerinin 17. günü Ahmet Emin ile
Hüseyin Cahit Beylerin "Mürettibîn-i Osmaniye Cemiyeti'ne"40 gelerek
anlaşma teklif ettiklerini ifade ettikten sonra bunu bir çeşit özür dileme
olarak kaydetmiştir. Osman Refik Bey, yapılan anlaşmayı da
Türkiye'de yapılan ilk toplu iş sözleşmesi olarak nitelemiştir.41
Her ne kadar grev vesilesiyle neşredilen Müşterek Gazete yayım
hayatına son vermişse de ona rakip olarak sırf grev sırasında
mürettiplerin sesini duyurmak için çıkarılan Haber, Müşterek
Gazete'nin kapanmasından sonra da yayına devam kararı almıştır. Zaten
17 Eylül 1923 tarihinde yapılan açıklamada gazetenin sürekli
neşredileceği ilan edilmişti. Grev sonrası 21 Eylül 1923’de yapılan
açıklamada Haber’in tüm işçilerin haklarını müdafaa etmek üzere
sabahları neşredileceği duyurulmuştur: “Bir müddetten beri şehrimizde
münteşir sabah ve akşam gazetelerinin intişarına mâni olan ihtilaf,
cereyan eden müzakereler neticesinde mütekabil bir hüsn-i niyet ibrazı
ve fedakârlıklar icrası suretiyle halledilmiştir. Bu akşamdan itibaren
akşam ve yarın sabahtan itibaren sabah gazeteleri intişara başlayacaktır.
Haber yalnız sabahları intişar etmek üzere hizmet-i neşriyesine devam
edecektir. Haber, amele arkadaşlarının hukukunu müdafaa edecek ve
bütün işçilerin haklarını müdafii olacaktır”.42 Nitekim gazetenin başlık
Türkiye’deki mürettiplerin grevine benzer bir grev Fransa’da da yaşanmıştır. 1919
yılında talepleri kabul edilmeyen mürettipler greve gitmiş ve grev 21 gün sürmüştür.
Tasvir-i Efkâr, 2928, 11 Kânun-ı evvel 1335, s. 2.
39 “Gazete Sahipleriyle Mürettibler Arasında İtilaf”, Müşterek Gazete, 27, 21 Eylül
1339, s. 1; Haber anlaşmazlığın “mütekabil bir hüsn-i niyet ibrazı ve fedakârlıklar icrası
suretiyle” halledildiğini yazmıştır. “İhtilaf Hal Edildi”, Haber, 25, 21 Eylül 1339, s. 1.
40 Osman Refik Bey her ne kadar "Mürettibîn-i Osmaniye Cemiyeti" şeklinde belirtse
de Cemiyetin o tarihdeki adı Türk Mürettibîn Cemiyeti'dir.
41 Bayram Gazetesi (Ankara), 24 Ocak 1966, s. 7.
42 “İhtilaf Halledildi”, Haber, 25, 21 Eylül 1339, s. 1.
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klişesinin yanında büyük puntolarla "Bütün işçi kardeşlerimizin
müdafi-i hukukudur" ibaresi yer almıştır. Ancak gazete tespit
edebildiğimiz kadarıyla grevden sonra ancak bir hafta
neşredilebilmiştir.
Sonuç
1923 mürettipler grevi sadece Türk İşçi Tarihi açısından değil,
Türk Basın Tarihi açısından da kayda değer bir hadisedir. Zira bu grev
vesilesiyle gazete sahipleri Türk Basın Tarihi'nde o tarihten sonra da bir
daha yapamadıkları bir şeyi gerçekleştirmişlerdir. Birbirleriyle kıyasıya
mücadele eden gazeteciler ilk defa Müşterek Gazete adında ortak bir
gazete çıkarmayı başarabilmişler ve grev süresince gazeteciliğin
problemlerini konuşabilmişlerdir.
Yine bu grev sırasında, Türk Basın Tarihi'nde, gazetelerde
çalışan "beden işçileri" ilk defa olarak gazete patronlarına karşı bir
gazete çıkarmışlardır. Gazete çalışanları tarihte bunu iki defa daha
gerçekleştirmişlerdir. Mürettiplerden 23 yıl önce 1900 yılında "fikir
işçileri" olan muharrirlerin bir gazete çıkarmıştır. Gazete çalışanları
bunu bir de 1961 yılında yapmışlardır. Belirtilen yılda dokuz gazete
patronunun basın yasasını protesto etmek amacıyla üç gün gazetelerini
kapatmaları sonrası basın çalışanları 10 Ocak 1961 tarihinden itibaren
üç sayı olarak Basın gazetesini yayımlamışlardır.
Gazete patronları grev karşısında Müşterek Gazete'yi neşrederek
halkın haber alma özgürlüğünün kesintiye uğramasına da engel
olmuşlar
ve
oluşabilecek
kamuoyu
baskısını
nispeten
azaltabilmişlerdir. Aynı durum mürettipler için de geçerlidir. Onlar da
gazete çıkararak seslerini kamuoyuna duyurabilmenin yanında, grev
dolayısıyla kendilerine gelebilecek bazı olumsuz eleştirileri
engelleyebilmişlerdir.
1923 yılındaki grev süresince patronların çıkardıkları Müşterek
Gazete ile mürettiplerin çıkardığı Haber gazetesi arasında yoğun bir
tartışma yaşanmıştır. Bu tartışma aslında, basın çalışanlarının ve gazete
sahiplerinin yaşadıkları maddi ve manevi problemlerin yanında, gazete
neşrinin maliyeti hakkındaki bilgilerin açık ve net bir şekilde ortaya
konmasına da vesile olmuştur.
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MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ KOMÜNİZM ALGISININ
ŞEKİLLENMESİNDE SOL PARTİLERİN ROLÜ
THE ROLE OF THE LEFT PARTIES IN SHAPING COMMUNISM
PERCEPTION OF THE NATIONAL STRUGGLE PERIOD
Engin Çağdaş BULUT
Özet
Osmanlı kamuoyu 1917’deki Bolşevik Devrimi sonrasında Rusya’da kurulan
yeni sistem hakkında çok az bilgiye sahipti.
Bolşevik Rusya’sında
gerçekleşenler hakkında Osmanlı basınında yer alan bilgiler, çoğunlukla
Avrupa ajanslarındaki haberlere dayandırılıyordu. Bu haberler ise Avrupa’daki
anti-komünist politikanın etkisiyle yanlı ve abartılı olabilmekteydi. Mondros
Mütarekesinden sonra, Ankara’daki Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin
temsilcileri Ruslarla anlaşma sürecine girince Bolşeviklerin ideolojileri önem
kazanmaya başladı. Devrimden sonra Anadolu’da bu ideolojiyi dikkate alan
Türkiye Sosyalist Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi ve Çiftçi Partisi, Resmi ve Gizli
Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Halk İştirakiyyun Partisi gibi partiler aktif
olarak Türk siyasi hayatında yer aldı. Bu partilerin yayın organları, programları
veya faaliyetleri Bolşevik ideolojinin kamuoyunda bilinmesi ve yayılması
açısından önemli rol oynadı. Bunlardan bazıları Bolşevik Rusya’sı ile işbirliği
içindeydi. Rusya’daki komünist partisi ya da enternasyonal gibi yollarla
kurulan bu ilişkiler çerçevesinde Türkiye’ye yasadışı bilgi ve belge girişi
sağlanmaktaydı. Böylece başta işçiler olmak üzere toplumun bazı kesimleri
zararlı olarak nitelenen ideolojilerle ilgilenmeye başladılar. Ankara hükümeti,
Türk toplumunun çıkarlarını ve tam bağımsızlığını düşünerek, meclis içerisinde
adı geçen sol partilere üye mebuslar bulunmasına rağmen, Bolşevik ideolojiye
karşı taviz vermemiş, hatta bahsi geçen partilerin ortadan kaldırılması ya da
etkisizleştirilmesi için çalışmıştır. Bu çalışma Milli Mücadele döneminde
oluşan komünizm algısında sol partilerin oynadığı rol tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sosyalizm, Komünizm, Komünizm Algısı, Sol Partiler

Abstract
The Ottoman public opinion had little knowledge of the new system
established in Russia after the Bolshevik Revolution in 1917. The
information in the Ottoman press about what happened in Bolshevik
Russia was mostly based on the reports from European agencies. These
reports could be biased and exaggerated by the influence of the anticommunist politics in Europe. After the Armistice of Mudros, the
ideologies of the Bolsheviks became important when the representatives
of the Turkish Grand National Assembly in Ankara entered the process of
agreement with the Russians. The parties that took this ideology into


(Arş. Gör.); Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
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consideration in Anatolia after the revolution such as the Socialist Party of
Turkey, the Socialist Workers and Farmers Party of Turkey, the Communist
Official and Confidential Parties of Turkey, the People's Participation of
Turkey was actively involved in Turkish political life. The publications,
programs or activities of these parties played an important role in the public
awareness and dissemination of the Bolshevik ideology. Some of them were
in cooperation with Bolshevik Russia. In the context of these relations
established by means of the Communist Party in Russia or the
Internationale, the illegal information and documents were provided to
Turkey. So, some parts of the society, especially the workers, have begun to
deal with ideologies described as harmful. The Ankara government, despite
the presence of the representatives who are members of the mentioned
left parties in the parliament, has made no co ncessions against the
Bolshevik ideology, even more it has tried to annihilate or inactivate them by
considering the benefits and full independence of the Turkish society. In this
study, the left parties’ role in the perception of communism during the National
Struggle will be discussed.
Key words: Socialism, Communism, Communism Perception, Left Parties

Giriş
Osmanlı Devleti devrimci fikirlerle ilk olarak 1848 ihtilalleri ve
akabindeki 1871’de yaşanan Paris Komünü girişimiyle tanışmıştır.
Osmanlı toplumunun sosyalizm ve komünizme ilgisi Komünist
Manifesto’nun ilk kez 1894 yılında Ermenice olarak tercüme
edilmesiyle somut hale gelmiştir.1 Tarih-i Cevdet’te 1848 ihtilalleri
hakkında; azıtan bir halkın mülkiyet ve evlilik haklarını hiçe sayarak
eşitlik istediğinden bahsedilmekte ve bu ihtilallerin tüm dünyaya
yayılmasından endişe edilmektedir.2 Bu ihtilallerin ardından Osmanlı
devlet adamları Avrupa’da meydana gelen anayasalı cumhuriyetler
meselesinin ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğundaki ulusalcı
hareketlerin Osmanlı Balkanlarında ve özellikle Eflak-Boğdan üzerinde
etkili olmasından çekinmiştir.3 1871’de Paris’te kurulan komün ile ilgili
haberler de Osmanlı basınına yansımıştır. Bu haberlerin birinde Paris
Komünü “Kızıl Cumhuriyet” olarak betimlenmiş ve komünün anlamı
da “Daire-i Belediye” olarak aktarılmıştır. Ancak bu tanımdan
komünist ve sosyalist anlamları ile “iştirak-i emval” yani mallarda
ortaklık manalarının da anlaşılabileceği belirtilmiştir.4 Cemiyet-i
İlmiye-i Osmaniye Matbaasında basılan Hakayik-ül Vakayi gazetesinin

Uygur Kocabaşoğlu ve Metin Berge, Bolşevik İhtilali ve Osmanlılar, İstanbul: İletişim
Yayınları, 2006, s. 28.
2 A. Cerrahoğlu, Türkiye’de Sosyalizmin Tarihine Katkı, İstanbul: May Yayınları, 1975,
s. 499.
3 Kocabaşoğlu ve Berge, a.g.e., s. 17.
4 Cerrahoğlu, a.g.e., s. 251-252; Kocabaşoğlu ve Berge, a.g.e., s. 18.
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9 Şubat 1871 tarihli sayısında Daily News’den tercüme edilen bir
yazıda Karl Marks imzası vardır.5
Osmanlı Devletinde 1848 ihtilallerinden hemen önce 1845
yılında yayınlanan polis nizamnamesiyle birlikte işçi hareketlerine
önlem alındığı bilinmektedir. Bu nizamnamenin 12.maddesinde
emniyete işini gücünü bırakıp halkın işini engelleyen işçi cemiyetlerini
ortadan kaldırarak herhangi bir ihtilalin meydana çıkmasını engelleme
görevi verilmiştir.6 Osmanlı Devletine komün fikirlerinin girmesini
önlemek amacıyla Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa 25 Temmuz
1871’de Emirname-i Sami’yi yayınlamıştır. Bu tamimde;
enternasyonalin Allah’ın yarattığı dünyanın kanunlarına muhalif
düşünceler yaydığı, bu düşüncelerin yerleşmesinin ihtilal ve çatışma
ortamı meydana getireceği ve bu konuda önlemler alınması gerektiği
yer almaktadır.7
Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi alandaki en eski sosyalist
örgütleri Ermeniler tarafından kurulmuştur. 1887’de Ermeni Hınçakyan
Partisi, 1890’da ise Taşnaksutyun Partisi kurulmuştur.8 Türklerin bir
sosyalist parti kurması ise ancak II. Meşrutiyet’ten sonra
gerçekleşecektir. Osmanlı Devletinde kurulan ilk sosyalist parti
“Osmanlı Sosyalist Partisi (OSP)” adıyla Hüseyin Hilmi Bey tarafından
1910 yılında kurulmuştur. Hüseyin Hilmi Bey başkanlığında kurulan
Osmanlı Sosyalist Partisi’nin resmi yayın organı İştirak gazetesi idi.
OSP’nin programına bakıldığında sosyalist olmaktan çok liberal bir
program göze çarpmaktadır.9 OSP’nin temsilcileri sosyalizmi
medeniyetin gayesi olarak görmekte ve sosyalistliğin insanlara hukuk
eşitliğini sağlayacağını düşünmektedir. Medeniyet gazetesinde yer alan
“Sosyalizm Nedir?” başlıklı makaleye göre elbette ki fikri, ahlaki ve
fiziki kuvvetler arasında eşitlik kurmak mümkün değildir ancak
imkanlarda eşitlik sağlamak sosyalizm ile mümkündür. OSP’lilere göre
eşitlik olmayınca kardeşlik olması da mümkün değildi.10 Ayrıca İştirak
gazetesinde Hüseyin Hilmi imzasıyla yayınlanan tek yazı da solculuğun
halka yaklaştırılması amacıyla İslamiyet’le bağdaştırılmaya çalışıldığı
Fethi Tevetoğlu, Türkiye’de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler, Ankara: Ayyıldız
Matbaası, 1967, s.55.
6 Lütfü Erişçi, Türkiye’de İşçi Sınıfının Tarihi, İstanbul: Kutulmuş Basımevi, 1951, s.
3.
7 İlhami Yangın, Osmanlı’da Sosyalizm, İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları, 2009, s. 94-95.
8 Georges Haupt ve Paul Dumont, Osmanlı İmparatorluğunda Sosyalist Hareketler,
Çev. Tuğrul Artunkal, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013, s. 26.
9 Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar (1908-1925), C.1, Üçüncü Basım, İstanbul:
Bilgi Yayınevi, 1978, s. 43-44.
10 Cerrahoğlu, a.g.e., s. 41-42.
5
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görülmektedir. Hüseyin Hilmi bu yazıda sosyalistliğin Hz. İsa ile
başladığını öne sürerek İslamiyet içinde de birçok ayet ve hadiste de
sosyalizmin ilkelerinin bulunduğunu söylemiştir.11
Bolşevik İhtilalinden başlayıp 1917 yılı sonuna kadar çıkan
gazetelerde Lenin ve Rusya’nın ahvali konusunda bir çok haber yer
almıştır. Osmanlı kamuoyunda yeni Rus sisteminin, dolayısıyla
sosyalist ve komünist düşüncelerin tanınmasına da yol açan bu
haberlerin büyük çoğunluğu anti-Bolşevik olan diplomat ve
gazetecilerce abartılıp çarpıtılarak servis ediliyordu. Giderek olanı değil
olması isteneni yansıtan bu haberler özellikle Bolşeviklerin barış
istemesi ve gizli anlaşmaları ortaya çıkarması nedeniyle başta İngiltere
olmak üzere İtilaf Devletleri tarafından destekleniyordu. Örneğin Batı
basınındaki manşetlerde bir süre kalan “Kadınların Millileştirilmesi”
ya da Bolşeviklerin “12 yaşından büyük bütün nüfusun katli gerektiğini
ilan ettikleri” gibi haberler ortaya çıktı. Osmanlı basınının haber
kaynakları Avrupa merkezli ajans ve gazeteler olduğu için söz konusu
haberler aynı şekilde Osmanlı kamuoyuna da yansıtılmaktaydı. Hatta
bazı haberlerde Bolşevikler çapulcu, hırsız, ihtilalci, intikamcı olarak
nitelenip bütün Kafkas Ermenilerinin Bolşevik olduğu söylenerek Türk
halkının Bolşevik ideolojiden nefret etmesine çalışılıyordu. İslamcı
yayınlardan olan Sebilürreşad’da yer alan bir yazıya göre mülkiyet ve
evlilik esaslarını inkar eden zenginlerin mal ve mülklerinin alınmasını
mubah gören zihniyetin kabul edilmesi mümkün olamazdı.
Bolşeviklerin ifratı yüzünden sosyalizm ideolojisi önemini yitirmişti.12
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşından yenik çıkması,
ateşkes koşullarının ağırlığı memleketin savaş sonrası hali ülkeyi
devrimci akımlar için uygun bir hale getiriyordu. Bu nedenle de
savaştan sonra sol hareketlerin etkisi giderek daha fazla yayıldı. Savaş
sonlarından Milli Mücadele’nin başlangıcı sayılan 19 Mayıs 1919’a
kadar geçen süreçte Osmanlı Devletinde yeniden sosyalist partiler
kurulmaya başlandı. Bunların ilki 6 Ocak 1918’de kurulan Sosyal
Demokrat Partidir. Diğerleri ise sırasıyla 29 Ocak 1919’da kurulan
Osmanlı Mesai Partisi ve 20 Şubat 1919’da kurulan Türkiye Sosyalist
Partisidir.13 Türkiye Sosyalist Partisi daha önce bahsedilen Osmanlı
Sosyalist Partisinin devamıdır. Nitekim kuruculuğunu yine Hüseyin
Hilmi yapmıştır. Türkiye Sosyalist Partisi siyasi olarak İttihat Terakki
Partisinin karşısında Hürriyet ve İtilaf Partisinin ise yanında yer
almıştır. Bunun nedeni Osmanlı Sosyalist Partisinin İngiliz yanlısı,
Tunçay, a.g.e., s. 45.
Kocabaşoğlu ve Berge, a.g.e., s. 138, 180-181.
13 Aclan Sayılgan, Solun 94 Yılı 1871-1965, Ankara: Mars Matbaası, 1968, s. 66-67.
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İttihat Terakki’nin ise Alman yanlısı olmasından kaynaklanmaktadır.14
Türkiye Sosyalist Partisi mütareke döneminde Hüseyin Hilmi
önderliğinde İdrak gazetesini çıkartarak partinin yayın organı haline
getirmişti. Gazetenin başında “Biri yer biri bakar kıyamet ondan
kopar”, “Ağniya servetinin kırkta biri fukaranın hakkıdır”, “Anlamam,
dinleyemem, başkaca bir telkin. Milletim nev’-i beşerdir, vatanım rûy-ı
zemin” cümleleri yazılarak partinin antikapitalist, İslamcı ve
enternasyonalist fikirleri savunduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Nitekim
parti Osmanlı Sosyalist Partisine göre adını ve programını yenilemiş
olmasına rağmen İslam’ı ve sosyalizmi bağdaştıran tavrından
vazgeçmemiştir. İdrak gazetesinde çıkan yazılarda İttihat Terakki’nin
amele ve işçi sınıfının can düşmanı olduğu ve onların haksız yollardan
zenginleşerek sermayedar sınıf haline geldikleri üzerinde duruluyordu.
Partinin programında ise yoksulluk ve felakete çare bulmak ve üretim
araçlarını toplumsallaştırmak gibi amaçlardan söz ediliyordu.15
Milli Mücadele başlamadan önce İstanbul dışında herhangi bir
şehirde parti kurmak mümkün değildi. Yürütmenin merkezi İstanbul’da
olduğu için parti kurmak için gerekli bütün izinler burada alınmaktaydı.
Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin ilk resmi partileri İstanbul’da
kurulmuştur. Ancak Milli Mücadele başladıktan sonra önce Heyet-i
Temsiliye daha sonra da TBMM hükümetinin idareyi devralmasıyla
birlikte yürütmenin merkezlerinden biri de Ankara oldu. Böylece
birçok partinin kuruluş yeri resmi olarak Ankara olmuştur. Milli
Mücadele başlamadan önce yukarıda bahsedildiği üzere Sosyal
Demokrat Parti, Osmanlı Mesai Partisi ve Türkiye Sosyalist Partisi
varlıklarını korumuşlardır. Bunlara ek olarak İstanbul’da 22 Eylül
1919’da Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi (TİÇSP) kurulmuştur.
Ankara’da ise başlıcaları Temmuz 1920’de Hafi Türkiye Komünist
Partisi (HTKP), 7 Aralık 1920’de Türkiye Halk İştirakiyyun Partisi
(THİP) ve 18 Ekim 1920’de (Resmi) Türkiye Komünist Partisi (TKP)
olmak üzere birçok parti kurulmuştur. Bunların dışında Yeşil Ordu gibi
cemiyetlerde komünizm algısının şekillenmesinde etkili olmuştur.
1

İstanbul Merkezli Komünizm Algısı

Osmanlı döneminde kurulan Türkiye Sosyalist Partisi ile Milli
Mücadele döneminde kurulan Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi
İstanbul merkezli komünizm algısının şekillenmesinde önemli bir rol
oynamıştır. Bunlardan Türkiye Sosyalist Partisi yukarıda bahsedildiği
14 Abidin Nesimi, Türkiye Komünist Partisi’nde Anılar ve değerlendirmeler 1909-1949,

İkinci Basım, İstanbul: Nöbetçi Yayınevi, 2009, s. 38.
15 Sadi, a.g.e., s. 391-392.
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üzere 15 Kasım 1922’de Hüseyin Hilmi’nin öldürülmesine kadar
varlığını aktif olarak sürdürmüştü. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist
Partisi ise ilk olarak Berlin’de “Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi” adıyla
kurulmuş ve Kurtuluş adında bir gazete de çıkartmıştır. Daha sonra
Türkiye’ye kesin dönüş yapan parti üyeleri 22 Eylül 1919’da adına
sosyalist kelimesini ekleyerek partiyi yeniden kurmuştur. Partinin resmi
yayın organı Almanya’da olduğu gibi “Kurtuluş” gazetesidir. Bu
partinin Ethem Nejat, Şefik Hüsnü Değmer gibi birçok üyesi
Türkiye’deki komünist harekette önemli roller oynamıştır.16
TİÇSP’nin yayın organlarına bakıldığında nasıl bir düzen
istedikleri hakkında bilgiler edinilebilir. Kurtuluş gazetesinin ilk
sayısında “Kurtuluş Yolu” başlığıyla yayınlanan yazıda mücadelenin
başarısı için sosyalizme doğru bir istikamet gösterilmiştir. Yine aynı
sayıda “Proletarya Kimlerdir?” yazısıyla Ethem Nejat da Türkiye’nin
kurtuluşu için tek yolun sosyalizm olduğunu söylemiştir. Türkiye
nüfusunun yüzde 95’ini proletarya olarak gören Nejat bu nedenle
Türkiye’nin
sosyalizme
yaklaşmasının
normal
olacağını
savunmaktadır.17 Ancak asıl partiyi sürükleyen ve ideolojisini
belirleyen kişi uzun yıllar Türkiye’de komünizm gündemini tek başına
belirleyecek olan parti genel sekreteri Şefik Hüsnü’dür. Başlarda Jön
Türk grubuna dahil olan Şefik Hüsnü bu hareketin mağlubiyetini
gördükten sonra Fransız Jean Jaures’ten etkilenerek sosyalizmi
Türkiye’de yerleştirme çabasına girmiştir.18 Şefik Hüsnü ayrıca
Komünist Manifestoyu çevirip Aydınlık’ta yayınlamıştır. Aydınlık
dergisi 1 Mayıs 1923’deki özel sayısında kızıl renkli kapağının
üzerinde “Bütün Dünya İşçileri Birleşiniz!” sloganıyla birlikte
basılmıştır.19 Bu slogan komünizm jargonunda çok sık kullanılmakla
birlikte komünizmin simgelerinden birini teşkil etmektedir.
2 Ankara Merkezli Komünizm Algısı
Milli Mücadele’nin merkezi olarak Ankara’nın seçilmesi ve
Heyet-i Temsiliye’nin 27 Aralık 1919’da Ankara’ya varmasıyla birlikte
sol hareketler için de yeni bir merkez ortaya çıkmış oldu. İstanbul’un
işgali ve Meclis-i Mebusan’ın basılarak bazı mebusların Malta’ya
sürgün edilmesi imparatorluğun başkentinden Ankara’ya doğru bir göç
başlatmıştı. Başta asker kadrosu ve siyasiler olmakla birlikte sol
partilere üye isimler de Milli Mücadele’ye destek vermek için
George S. Harris, Türkiye’de Komünizmin Kaynakları, Çev. Enis Yedek, Üçüncü
Baskı, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1979, s. 52-54; Tunçay, a.g.e., s. 298
17 Tevetoğlu, a.g.e., s. 86-88.
18 Sayılgan, a.g.e., s. 78-83.
19 Tevetoğlu, a.g.e., s. 91.
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Ankara’ya geldiler. Ankara’da sol düşüncelere mensup yeni partiler
ortaya çıktı. Bolşevik Rusya’nın Milli Mücadele’yi desteklemesinden
dolayı iki ülke arasında iyi ilişkiler kurulmaya başlanmıştı. Mustafa
Kemal Paşa ve beraberindekiler Bolşevikliği kabul etmemekle birlikte
bu akımı kendi içlerinde tartışmışlardır.
İstanbul’un tutucu çevreleri Milli Mücadele hareketini kafirlik ve
Bolşeviklikle suçlayarak saltanat ve hilafeti güçlendirmeye
çalışıyorlardı. Bu nedenle Anadolu halkı ve özellikle askerler hem
temize çıkmak hem de Bolşevikliğin İslam’a uygun olduğunu anlatarak
Sovyetlerle antlaşma ortamı yaratmak için 1920 yılının Mayıs ayında
Yeşil Ordu cemiyetini kurmuştur. 20 Şeyh Servet (Akdağ), Dr. Adnan
(Adıvar), Hakkı Behiç (Bayiç), Yunus Nadi (Abalıoğlu) gibi isimlerin
yer aldığı cemiyetin ilk nizamnamesi Haziran ayı ortalarında kısmen
tamamlanmıştır. İslami-Komünist bir çizgideki nizamnameye göre
Yeşil Ordu cemiyeti anti-kapitalist, anti-emperyalist ve antimilitaristtir. İktisadi ve içtimai alanlarda devlet müdahalesine onay
veren cemiyet, aile hayatına saygı göstererek İslam’ın kurallarını
uygulamaya çalışmaktadır. Ayrıca nizamname de Türk Yeşil
Ordusu’nun başka memleketlerdeki Yeşil Ordular ve Kızıl Ordu ile
kardeş olduğu belirtilmiştir.21
Çerkez Ethem ve kardeşlerinin Yeşil Ordu’ya katılmasından
sonra cemiyetin kimliği değişmiştir. Askeri güce sahip olan Yeşil Ordu
cemiyetinin yöneticileri Milli Mücadele kadrolarını dinlememeye,
onları aşağılamaya ve küçük görmeye başlamıştır. Zamanla bu
kadrolara muhalif bir hal alan Yeşil Ordu cemiyetinin yöneticileri
düşüncelerini ve amaçlarını ise Eskişehir’de çıkarılan “Yeni Dünya”
adlı gazete ile yayınlamaktaydı. Mustafa Kemal Paşa bu cemiyetinin
faaliyetlerinden rahatsız olmuş ve kapatılmasını istemiştir. Fakat Hakkı
Behiç Bey cemiyetin kapatılmasının mümkün olamayacağını
belirtmiştir. Atatürk, nutkunda söylediği üzere cemiyeti tam olarak
kapatamamıştır.22 Mustafa Kemal Paşa’nın emrine rağmen faaliyetine
devam eden bazı cemiyet üyeleri İstiklal Mahkemelerinde
yargılanmıştır. Yine cemiyet üyelerinden bazıları HTKP ve Halk
İştirakiyyun Partisine geçmiştir.23
HTKP 1920 yılının yazında kurulmuştur. Bu örgütün daha çok
Sovyetlerden gönderilen solcular ve Azerbaycan’daki Mustafa Suphi
Tunçay, a.g.e., s. 133,136; Kemal Atatürk, Nutuk, Haz. Zeynep Korkmaz, Ankara:
Atatürk Araştırma Merkezi, 2013, s. 319-320.
21 Tunçay, a.g.e., s. 139; Nizamnamenin tamamı için bkz. Tevetoğlu, a.g.e., s. 151-153.
22 Atatürk, a.g.e., s. 320-322.
23 Sayılgan, a.g.e. s. 127.
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ve partisinden etkilendiği söylenebilir. Ankara ve Eskişehir’de
HTKP’nın örgütlenmesine Sovyet temsilcisi Şerif Manatov’un önayak
olduğu anlaşılmıştır. Bu iki şehirde Bolşeviklik üzerine konferanslar
veren Manatov hükümetten de başlarda destek görmüştür. Parti
nizamnamesi Eskişehir’deki resmi bir matbaada basılmıştır. HTKP’nın
üyeleri arasında Manatov’dan başka Binbaşı Salih (Hacıoğlu), Muallim
Mustafa (Nuri), Şeyh Kudbettin gibi isimler bulunmaktaydı.
Nizamnamesinden Türkiye Bolşeviklerinin Rusya’daki şura teşkilatını
benimsediği, özel mülkiyetin kaldırılmasını, çalışma zorunluluğunun
getirilmesini, paranın kalktığı güne kadar geçici olarak mali ıslahat
yapılmasını, gelir vergisi hariç vergilerin kaldırılmasını savunduğu
anlaşılmaktadır. Din ve vicdan özgürlüğünü savunan HTKP, devletle
din işlerini de birbirinden ayırmayı hedeflemekteydi.24
Anadolu’da sol hareketlerin yaygınlaşması üzerine Mustafa
Kemal Paşa zararlı cereyanları kendi kontrolü altında tutabilmek için
Resmi Türkiye Komünist Partisini kurdurdu. 18 Ekim 1920’de
Ankara’da kurulan ve genel sekreterliğini Hakkı Behiç’in yaptığı
partide arasında Fevzi (Çakmak), Ali Fuat (Cebesoy), Kazım (Özalp),
Refet (Bele) ve İsmet (İnönü) gibi Milli Mücadele’nin en tanınmış ve
başarılı komutanlarının olduğu ve bunlar dışında Tevfik Rüştü (Aras),
Mahmut Esat (Bozkurt), Yunus Nadi (Abalıoğlu), Refik (Koraltan) ve
Kılıç Ali gibi isimlerin de partiye üye olduğu belirtilmiştir.25
Anadolu’da Yeni Gün gazetesi ile görüşlerini yaymaya çalışan parti
Türkiye için Rusya’daki gibi kanlı bir devrime gerek olmadığını
belirtmiştir. Yayınladığı beyannamesine göre emperyalizm düşmanı
olan parti, İslamiyeti sosyalizmin esası olarak göstermiştir. Çünkü TKP
da eşitlik ve ortaklıktan yanadır. Komünizm her ülkenin kendi şartlarına
göre değiştiğini savunan resmi TKP için ihtilal en son seçenek olup,
tekamül esastır.26
HTKP’nin yayılma ve yasallaşma çabalarından sonra 7 Aralık
1920’de Türkiye Halk İştirakiyyun Partisi kurulmuştur. Tokat mebusu
Nazım Bey, Bursa mebusu Şeyh Servet, Baytar Binbaşı Salih Hacıoğlu
ve Ziynetullah Neşirvanov gibi isimlerin kurucuları arasında yer aldığı
partinin politikaları arasında işçilerin yanı sıra köylüleri de sol
cereyanlara çekmek ve İslamiyet’e yakın durmak vardı. İslamiyet’i sol
fikirler ile bağdaştırarak meclisteki Yeşil Orducu ve Halk Zümresine

Erden Akbulut ve Mete Tunçay, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (1920-1923),
İstanbul: İletişim Yayınları,2016, s. 110-119.
25 Tevetoğlu, a.g.e., s. 313.
26 Akbulut ve Tunçay, a.g.e., s. 46.
24

Engin Çağdaş Bulut

| 707

mensup mebusların desteğinin sağlanması umuluyordu.27 THİP
hükümetin harici siyasetine destek olmasına rağmen her zaman baskı
altında olmuş ve takip edilmiştir. Nitekim Çerkez Ethem isyanının
bastırılmasından sonra bu isyanla ilişkili olduğu düşünülen THİP
üyeleri 11,27,28 Ocak 1921 tarihlerinde grup grup tutuklanmıştır.28
THİP komünizm prensiplerinin Kuran-ı Kerim ile çelişmediğini
ispatlamak için çaba sarf etmişlerdir. Seyyare-i Yeni Dünya gazetesinin
kapatıp Emek gazetesinde propagandasına devam eden parti Mustafa
Kemal Paşa’yı direkt eleştiren yazılara yer vermekteydi. 27 Ocak
1921’de Emek gazetesi kapatılıp partiye mensup mebusların
yargılanması içinde meclisten izin istenmişti. Bunun üzerine Tokat
mebusu Nazım Bey ile Afyon mebusu Mehmet Şükrü Bey partinin
kapatılmasına dair karar aldılar. Ancak yargılanmaktan kurtulamayıp
12 Nisan 1921’de tutuklandılar ve ağır cezalara çarptırıldılar.29 THİP
üyelerinin 29 Eylül 1921’de çıkarılan bir kanunla affedilmesi üzerine
1922 yılının Mart ayında THİP yeniden kuruldu. Resmi yayın organı
olarak “Yeni Hayat” gazetesini kurdular.
Değerlendirme
Milli Mücadele Döneminde komünizm algısı Osmanlı
döneminden ayrışık bir durum göstermemiştir. Gerek Osmanlı gerekse
Milli Mücadele Döneminde kurulan sol partilere bakıldığında
komünizm üzerine düşüncelerinin birçoğunun belli prensiplerde
uzlaştığı görülmektedir. Ancak bu uzlaşma gerçek komünizm
prensiplerinden ya da Bolşevik Rusya’da uygulanan ilkelerden farklılık
göstermektedir. Bütün sol partilerin ortak özellikleri emperyalizm ve
kapitalizm düşmanı olmaları, işçi haklarını savunmaları, özel mülkiyete
(özellikle üretim araçlarının mülkiyetine) ve sermayedar burjuva
sınıfına karşı olmalarıdır. Sınıfsal açıdan bakıldığında ise bazı partiler
sadece işçi sınıfını öne çıkartmakta iken bazıları da işçi ve köylü sınıfını
propagandalarının hedefi olarak görmekteydi. Nitekim Milli Mücadele
Dönemi Türkiye’sine bakıldığında işçi sayısının toplam nüfusun içinde
çok az bir orana tekabül ettiği, çok az sayıda fabrikanın olduğu ve
mevcut işçilerinde birkaç büyük şehirde toplandığı görülüyordu. Çünkü
nüfusun büyük bölümü ülkenin kırsal kesimlerinde yer almakta ve
tarımla uğraşmaktaydı. Böyle bir ortamda partiler tahayyül ettikleri

Akbulut ve Tunçay, a.g.e., s. 127.
Mustafa Suphi ve Yoldaşları, Haz. İnfo Türk Ajansı, İstanbul: Güncel Yayınları,
1977, s. 30-31.
29 Harris, a.g.e., s. 132-134.
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düzeni kurabilmek için ister istemez köylüleri de kendi kitlelerine
katma çabasına girmişlerdir.
Türkiye’deki komünizm algısını şekillendiren ve dünyadaki
komünist akımlardan ayıran en önemli özelliklerden biri hemen hemen
her sol partinin ideolojisini İslamiyet’le bağdaştırma çabasıdır. Bu
çalışmada kısaca bahsedildiği üzere gerek Osmanlı ve Türkiye
Sosyalist Partileri, gerekse Yeşil Ordu Cemiyeti, Resmi Türkiye
Komünist Partisi ve Türkiye Halk İştirakiyyun Partileri kendi
ideolojilerini İslamiyet’le ilişkili göstererek Türk halkı içerisinden
taraftar çekmeye çalışmıştır. Hatta Hafi Türkiye Komünist Partisi bile
din ve vicdan özgürlüğüne saygılı olduğunu belirtmek durumunda
kalmıştır. Öte yandan Yeşil Ordu örneğinde görüldüğü üzere bazı
grupların Milli Mücadele’yi komünist ve ateistlerin mücadelesi olarak
görerek askerleri yıldırma çabası üzerine, bu konuda tedbir alınma
gereği hissedilmiştir. Böylece Mustafa Kemal Paşa’nın bilgisi dahilinde
karşı propaganda yapmak için Yeşil Ordu cemiyeti kurulmuştu. Ancak
sol cereyanların zararlı hale gelmesinden sonra hükümet komünizmle
dini yakınlaştırma çabasından vazgeçip, din görevlileri aracılığıyla
komünizmi “Kuran-ı Kerim’le bağdaşmayan bu tehlikeli ve düzmece
hareket” olarak tanımlayıp kınamış ve müminleri HİP’den çekilmeye
davet etmiştir. Nitekim bu tarihten sonra da Türkiye’deki muhafazakar
dini çevrelerde komünizmin etkisi ve İslam’la komünizmi bağdaştırma
arzusu iyice kaybolmuştur.30 Din meselesinin komünizm
tartışmalarının odağında tutulmak istenmesi hem solcuların hem de
karşıt görüşlülerin kendilerine bir çıkar sağlama çabasından
kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak ilgili dönemde ortaya çıkan ve sol
partilerin şekillendirdiği komünizm algısının; İslam’la bağdaştırıcı,
işçilerin yanı sıra köylülere de indirgeyici, Milli Mücadeleyi
destekleyen, Misak-ı Milli’yi tanıyan, din ve vicdan özgürlüğüne
saygılı, Aile ve nikah müeesseselerine hürmetkar çizgiler taşıdığını
söyleyebiliriz.
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İRAN’DA PEHLEVİ DÖNEMİNDE BİR AYDIN: CELÂL ÂL-İ
AHMED
AN INTELLECTUAL IN PEHLEVI PERIOD IN IRAN: CELÂL ÂL-I
AHMED
Yeşim ISIK BAĞRIAÇIK
Özet
Geleneksel İran toplumunun Batı medeniyetiyle karşılaşmasıın ardından tarihi
ve kültürel değerleri altüst olmaya başlamıştır. Yıkılan değerlerin ardından
toplumda baş gösteren başıboşluk ve hedefsizlik yerini zamanla kendi
değerlerini yeniden gözden geçirilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu süreçte Batı’nın
İran toplumu üzerindeki tek yönlü, mutlak hâkimiyetine karşı dinî ve millî bir
kimlik oluşturma çabası başlamıştır. Böyle bir ortamda Celâl Âl-i Ahmed
ülkenin kültürel değerlerini hikâye ortamına sokan, öğretmen, eğitmen gibi
unsurlara eserlerinde yer veren ilk yazardır. Siyasi meseleleri ve dönemin
hükümetine karşı mücadeleyi doğrudan hikâyelerine konu edinmiştir. Celâl Âli Ahmed, II. Dünya savaşı sonrasında ülkesindeki Batı hayranlığını güçlü bir
şekilde eleştirmiştir. Gençlik döneminde Marksist görüşe yönelerek Tudeh
Partisiyle yakın ilişkiler içinde olmuştur. Fakat hayatının sonraki dönemlerinde
siyasi olarak yaşadığı hayal kırıklığının ardından eski düşüncelerden uzaklaştığı
gibi onları sorgulamıştır. Bu çalışmada Pehlevi döneminin en önemli
aydınlarından biri olan Celâl-i Âl-i Ahmed’in düşünce dünyası incelemeye tabi
tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Celâl Âl-i Ahmed, Pehlevi Dönemi, Siyaset, Edebiyat.

Abstract
After traditional Persian society had encountered with Western civilization, its
historical and cultural values became upside down. Idleness and aimlessness in
society as a result of loss of values have resulted in examining its own values
again in time. Religious and national identity formation has begun against
unilateral and autarchy of West over Persian society. In such occasion Celâl
Âl-i Ahmed was the first writer who included cultural values of country in
stories and give place to some elements such as instructor and teacher. He
mentioned political issues and struggle against the government of that period in
his stories. Celâl Âl-i Ahmed strictly criticized Western administration in his
society after Second World War. He had a close relation with Tudeh party by
canalizing to Marxism in his youth. However, later in his life after
disappointment in terms of political, he questioned his ideas. In this study,
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world of thought of Celâl Âl-i Ahmed who is one of the most significant
intellectuals of Pehlevi period will be evaluated.
Key Words: Celâl Âl-i Ahmed, Pehlevi Period, Politics, Literature.

Giriş
İran’da, 1940’lı yıllardan önce özellikle meşrutiyet yıllarında
Batı’dan övgüyle bahsedilmekteydi. Bu dönemin aydınları Batı’yı tam
anlamıyla gelişmiş bir medeniyet olarak görmekte; özgürlük,
meşrutiyet, kanun, adalet, ilim ve teknolojinin mükemmel bir timsali
olarak algılamaktaydılar. Fakat bu düşünce şekli daha sonra aydınlar
arasında, bilhassa Celâl Âl-i Ahmed’in özelinde, Marksist ideolojinin
ve sömürge karşıtı düşüncelerin etkisiyle değişmeye başlamıştır. İran
toplumunda; gelişmiş ve medeni Batı algısı, yerini yaşanılan sorunların
kaynağı olan, sömürgeci bir Batı anlayışına bırakmıştır. Bu dönemde
İranlı aydınlar arasında Batının üçüncü dünya ülkelerini sadece iktisadi
olarak sömürmekle kalmadığı düşünülmüş. Batı’nın zahiren özgür olan
bu ülkelerde kendi halkına düşman bir grup aydın sınıf da oluşturarak
Batı yanlısı söylemlerle farklı bir sömürü şekli geliştirdiğine dair bir
algı yaygınlaşmıştır (Parsania ve Khaefi, 2012: 65). Aslında İran’da
Batı’ya karşı oluşan yaklaşımlar en bariz şekliyle H.ş. 1284/1905
yılında İran’da ilan edilen Meşrutiyet döneminde belirginleşmiştir.
Seküler bir yapıya sahip olmasına karşın Meşrutiyet ayaklanması o
dönemin ulema sınıfının da desteğini almış, edebî ve siyasi yayınlara
yansımıştır. Meşrutiyet’e karşı olanlar, Meşrutiyet yerine şeriat
esaslarına uygun bir düzende ısrar ederek geleneksel düzen ile birlikte
İslam kanunlarına uygun bir yönetim sistemi talep etmişlerdir.
Meşrutiyet’i destekleyen grupların en baştan beri birleştikleri husus,
devletin kanuni bir yapıya sahip olmasıydı. Fakat ulema, kanunların
şeriat esasına göre düzenlenmesinde ısrarcı olurken; modernist olarak
da ifade edilen yenilikçiler ise kanunların Avrupa’daki Meşrutiyet
anlayışına göre düzenlenmesini talep etmişlerdir. Böylece Meşrutiyet
taraftarları arasında fikri ayrılıklar meydana gelmeye başlamıştır.
Ulema ve modernistler arasındaki bu derin fikri anlaşmazlıklar;
Meşrutiyet ayaklanmasının ferdi özgürlük ve hukuki alanlardaki asli
hedeflerinin gerçekleşmesini engellemiştir. Pehlevi Hükümetinin
yönetimi ele geçirmesiyle geleneksel yapıların yeniden mutlak bir
gücün tahakkümüne girmesi kaçınılmaz olmuştur (Gayseri, 1389: 11).
Pehlevi Hükümeti döneminde İran, II. dünya Savaşı sonucunda
Müttefik güçlerinin sürekli uğrak yeri olmuştur. Müttefik güçler her ne
kadar İran’ın iç işlerine karışmayacaklarına dair taahhütte bulunsalar da
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bu böyle olmamıştır. İran’ın Müttefik güçlerinin müdahalesine açık
hale gelmesi diğer siyasi partilerin kendi görüşlerini ve siyasi
programlarını ifade edecekleri yeni bir ortamın oluşmasını sağlamıştır.
Rıza Şah’tan sonra pek çok siyasi parti kurulsa da bu dönemde toplum
üzerinde fikirleriyle şu üç parti etkin bir rol oynamıştır; sol eğilimli
Tudeh partisi, sağ eğilimli Milli İrade partisi ve Milli Cephe partileridir.
1322/ 1943 yılında yapılan seçimleri her ne kadar sağ partiler kazansa
da Milli Cephe ve Tudeh partisi gerek o dönemde gerekse sonraki
dönemlerde aydınların üzerinde daha etkili olmuştur. Nispi olarak ifade
özgürlüğünün hâkim olduğu bu ortamda hem matbuat hem de siyasi
partiler varlıklarıyla dikkat çekici bir yer edinmişlerdir. Rusya’daki
Marksizmin etkisiyle oluşan sol hareketler, yeni bir dünya ve toplum
fikrini beyan etmeye başlar. İran ulusal kimliğini öne çıkartan
milliyetçiler kendi görüşlerini ortaya koyarken İslami gruplar da
yeniden şekillenen toplum ile İslam arasında bir yakınlaşma ve etkili
bir bağ kurma anlayışı yaratmaya çalışmıştır. Bu dönemde İran’da
modernleşme süreci ile birlikte Batı ile olan ilişkilerin geleceği dikkat
çeken tartışmaların başında geliyordu. Avrupa dillerinden yapılan
tercümelerin bu tartışmalara katkı sunmasının yanı sıra aydınların
düşüncelerinin toplum üzerinde yayılmasında da etkili olmuştur.
Böylece siyasi ve edebi bakış açıları topluma nüfuz etmiştir (Gayseri,
1389: 112-114).
Daha önce Meşrutiyet hareketlerini destekleyen ve bu dönemde
belli bir yaş olgunluğuna sahip aydınlar, ülkenin içinde bulunduğu
ortamda özgürlük düşüncelerini bir tarafa bırakıp Pehlevi Hükümetini
desteklemişlerdir. Buna karşın Rıza Şah’ın diktatör hükümeti altında
yetişen ve siyasi hareketlere aktif katılım sağlayan genç aydınlar ise
siyasi özgürlükten yana tavır göstermişlerdir. Bu dönemde muhalif
siyasi partiler, özellikle Tudeh Partisi, dönemin yayın organları
üzerinde
etkili
olmuştur.
Kurumsal
ve
kavramsal
yapılardan/çerçevelerden yoksun olan birçok partiye karşın daha
organize bir yapı niteliği gösteren Tudeh partisi, 1320/1940 yılından
itibaren siyasi ve ideolojik anlamda gençlerden oluşan aydın bir nesil
yetiştirebilmiştir. Rusya merkezli Marksist teori ve sosyalist fikirler
Meşrutiyet döneminde İranlılar arasında pek çok takipçi bulmuştur.
Esnaf, Meşrutiyet ayaklanmasında olduğu gibi iç siyasette ulemanın
yanında yer almıştır. 1332/1953 yılında gerçekleşen ihtilal sonrasında
halkın desteğiyle iktidara gelen Musaddık görevden alınmış ve
Muhammed Rıza Şah zamanla kendi hükümetini kurmuştur. 1957
yılında gizli bir polis teşkilatı kuran Rıza Şah, siyasi muhaliflerini
bastırmıştır. Savak adlı bu teşkilat Tudeh partisini de kontrol altına
almıştır. Parti kurucularının bir kısmı Sovyetler Birliğine ve Doğu
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Avrupa’ya kaçmış, geri kalanlar ise tutuklanarak ağır cezalara
çarptırılmışlardır.
Meclisin etrafındaki caddeler, üniversite ve şehir merkezi gibi
pek çok yer, hükümeti protesto etmek için toplanan siyasi grupların
mekânı olmuştur. 1953 darbesi ile 1978 İran İnkılâbı arasında
öğrencilerin tezahüratları polis müdahalesine maruz kalmış ve özellikle
1970’li yıllarda Savak tarafından tutuklanmalarla ve üniversitelerin
geçici olarak kapatılmasıyla sonuçlanmıştır. Tudeh, Milli Cephe ve
Nehzet-i Azadi-yi İran partilerini destekleyen muhaliflerin çoğunluğu
Tahran Üniversitesi, Tahran Poli Teknik ve Aryamehr San’ati
üniversitelerindendi. Devlet, yeraltında oluşan muhalif grupların
öğrencilerden ya da üniversite çalışanlarından olmasından endişe
duymaya başlamıştır. Emniyet güçleri “sosyalizmin” ve Şah’ın
ifadesiyle Müslüman gençlerin oluşturduğu “İslami Marksizmin”
ülkeyi baştanbaşa kuşatacağını düşünüyordu (Gayseri, 1389: 112-138).
Bu dönemin aydınları yayınlarına uygulanabilecek sansürlerden
kaçınmak için sembolik bir dil ile eleştirel yazılar yazmaya dikkat
etmişlerdir. 1960- 1970’li yıllarda, yeni bir aydın neslin yetişmesiyle
mevcut hükümetten uzaklaşma ve dolaylı yoldan onun eleştirilmesi
gittikçe artmıştır. Bu eleştiriler, İran’ın Batı ile ilişkilerinin ana mihveri
olan yenilik/modernleşme düşüncesinin gündeme gelmesini
sağlamıştır. Batının İran üzerindeki 1920’li yıllardan itibaren kurduğu
siyasi, felsefi ve sosyolojik nüfuz farklı yayın organlarınca dile
getirilmiş ve eleştiri konusu yapılmıştır. Muhammed Ali Cemalzade ve
Sadık Hidayet bu konuyu dile getiren iki önemli isimdir. İlerleyen
yıllarda Batı siyasal olarak İran’a daha çok nüfuz ederken Batı
düşüncesi de aydınlar arasında daha çok dikkat çekmeye başlamıştır.
Seyyid Fahreddin Şadman, Celal Âl-i Ahmed, İhsan Neragi ve Ali
Şeriati bizzat bu tartışmaları ve fikirleri merkeze alan İran
aydınlarındandırlar (Gayseri, 1389: 146).
Bu bağlamda söz konusu çalışmada Celal Âl-i Ahmed’in
yaşantısı ve düşünceleri üzerinde durulacaktır.
Celâl Âl-i Ahmed’in Hayatı ve Edebi Kimliği
Celâl Âl-i Ahmed 1923 yılında Tahran pazarı civarındaki
Seyyid-Nasıruddin mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası yaşadığı
dönemin önemli din adamlarından biriydi. Çocukluk dönemini, önde
gelen dindar bir aile içerisinde refah bir şekilde geçirmiştir. Babası,
ilkokulu bitirdikten sonra onun baba mesleğini öğrenmesi için Tahran
Pazarında çalışmasını istemiştir. Gündüzleri Tahran pazarında çalışan
Celâl Âl-i Ahmed, babasından gizli Darülfünun’da gece derslerine
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giderek liseyi tamamlamıştır. 1943 yılında diplomasını aldığında
babasının ısrarı üzerine dinî bilgi edinmek üzere Necef’e gitmiş, üç ay
Irak’ta kalıp geri dönmüştür. Irak’tan döndükten sonra Ahmed’in
düşünceleri değişmiş ve dinî gelenekten uzaklaşmıştır. Ondaki bu
değişimin sebebinin ailesindeki sıkı din eğitiminden kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Celâl Âl-i Ahmed 1943 yılında, öğretmen yetiştiren, Dâneş-serâyı Âl’î-i Tahran’da Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde üniversite
eğitimine başlamıştır. İşine yenilik getirme adına kültür ve eğitim
meselesine özellikle önem veren Ahmed, eğitim ve öğretimle ilgili
birçok konuya kitaplarında değinmiştir.
Öğrenimi süresince siyasi faaliyetlerden uzak durmayan Celâl
Âl-i Ahmed, hikâyeler yazmaya başlamıştır. Sadık Hidayet’in siparişi
üzerine Şii’lerin kutsal saydıkları “Atabât-ı Aliye” yazdığı ve ilk eseri
olan “Ziyaret” adlı rapor mahiyetindeki yazısını 1945 yılında “Sohen”
dergisinde yayımlamıştır. “Ziyaret” adlı eseri ile başladığı hikâye
yazarlığına “Sohen” ve “Merdom Beraye Ruşenfikran” adlı dergilerde
ilk dönem hikâyelerini yayımlayarak yazarlık hayatına devam etmiştir.
“Ez Renci ki Mîberim” adlı hikâye mecmuasını 1947 yılında
yayımlamıştır. Celâl Âl-i Ahmed, yedi kısa hikâyeden oluşan bu
mecmuasında hükümetin işçiler ve siyasi olarak faaliyet gösteren
toplumun diğer grupları üzerindeki baskılarından bahsederek sol
anlayışa sahip olan Tudeh Partisinin siyasi fikir ve düşüncelerini
yansıtmıştır. Sanatının arka planını siyasi düşüncesinin belirlediği bu
hikâyelerde yazarın asıl amacı siyasal düşüncelerini ifade etmek
olmuştur (Mir Abidini 1387: 255).
Celâl Âl-i Ahmed, üniversiteyi başarılı bir şekilde
tamamladıktan sonra Tahran’da lise öğretmenliğine başlamıştır. Aynı
dönemde doktoraya başlayan Âl-i Ahmed, tanıştığı Simin Daneşver ile
1950 yılında evlenmiştir.
Celâl Âl-i Ahmed, kocasının evinden tecrit edilerek babasının
evine dönen bir kadının eşiyle birlikte olduğu günlerdeki hatıralarını
zihninde canlandırdığı monolog tarzındaki “Zen-i Ziyadi” adlı hikâye
mecmuasını 1952’de yayımlamıştır.
Eserde; kadının karmaşık
hatıralarını, arzu ve hasretlerini ve erkek egemen toplumda ona
dayatılan sıkıntıları yansıtmaya çalışmıştır. Celâl Âl-i Ahmed bu
dönemde “Şahid”, “Niru-yi Sevvom” ve “İlm u Zendegi” adlı dergilerin
yayın yöneticiliğini üstlenmiştir. Söz konusu dergiler o dönemin siyasi
faaliyetlerini ilmi açıdan yansıtan önemli yayınlardır.
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Yazarın siyasi faaliyetlerinin üst seviyede olduğu dönem 19501953 yıllarıdır. 1953’ten sonra siyaseti bir kenara bırakan yazar o yıl
gerçekleşen sıkıyönetimde tutuklanmıştır. Depresyona giren Celâl Âl-i
Ahmed bu dönemde izlenimlerini yansıttığını ifade eden üç eser kaleme
almıştır. İran’ın ücra köşelerine yaptığı seyahatleri içeren bu eserler
“Ovrazan”, “Tat-neşinha-yı Blok-ı Zehra”, “Cezire-i Hark” ve “Dür-i
Yetim-i Halic” dir.
Celâl Âl-i Ahmed “Sergozeşt-i Kenduha” adlı fabl türündeki ilk
uzun hikâyesini ve “Müdir-i Medrese” adlı eserini 1950 yılında
yayımlamıştır. Bu eserde hayal kırıklığına uğramış bir neslin timsali
olan okul müdürünün huzur bulma arayışını fakat istediği huzura
kavuşamamasını dile getirmiştir. Âl-i Ahmed aceleci ve konuşma diline
yakın üslubuyla dönemindeki yazarlara da örnek teşkil etmiştir. Eski
efsane ve kıssaları kullanarak anlattığı dönemin sosyal durumunu,
sıkıyönetim sonrasında hâkim olan ümitsiz ortamı ifade ettiği eseri
“Nun Ve’l Kalem”i 1961 yılında, yaptığı Hac yolculuğunu konu ettiği
eseri “Hasi der Mikât” adlı esrini ise 1966 yılında yayımlamıştır.
Modern İran Edebiyatında ilk köy romanlarından biri olan
“Nefrin-i Zemin”i 1967 yılında yayımlamıştır. “Müdir-i Medrese”nin
bir tür devamı olan “Nefrin-i Zemin” toprak devrimi ve köylerdeki
değişimi anlatmaktadır. 1971 yılında ise beş hikâyeden oluşan “Penc
Destan” adlı mecmuayı yayımladı. Yazarın çocukluk anılarını içeren bu
eserler, onun hikâye tekniklerini modern edebiyata başarılı bir şekilde
uyguladığını göstermektedir. Otuzdan fazla telif ve tercüme eserin
sahibi olan Celâl Âl-i Ahmed, 1963 yılında kendi hayat hikâyesini
yazdığı “Sengi ber Guri” adlı kitabı ancak ölümünden sonra 1982
yılında yayımlanmıştır. Celâl Âl-i Ahmed 1969 yılında Gilan şehrinde
vefat etmiştir (Şekeri 1387: 361-373).
Bir Aydın Olarak Celâl Âl-i Ahmed
İran’da yabancı unsurların ülkeye girmesiyle yerli kültürde bir
çözülme başlamıştır. Bu çözülme Batı ile karşılaşıldıktan sonra
sömürünün ülkenin farklı bölgelerine nüfuz etmesiyle şekil almıştır.
İran’daki bu çözülmede Meşrutiyet dönemi aydınlarının da önemli bir
payı vardır. Bu dönemin aydınları Batı medeniyetinin siyasi, iktisadi,
teknolojik ve kültürel açıdan gelişmişliği karşısında kendi ülkelerinin
geri kalmışlığını fark etmişler ve gelişme önündeki en önemli engeli
kendi dinî, kültürel ve geleneksel değerleri olarak görmüşlerdir.
Meşrutiyet aydınlarından Mirza Feth Ali Ahundzade ve Mirza Melkum
Han gibi isimler Batı karşısında kültürel bir mutlak dönüşümü gerekli
görmüşlerdir. Bu dönemde sıradan halk ve yerli kültürün koruyucuları
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olarak din adamları ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Batıda modern
kültürle birlikte dinî ıslahatların yapılması için çıkan ayaklanmalar
İran’daki bu durumu etkileyen dış unsurları oluşturmuştur (Parsania ve
Khaefi, 2012: 50).
İran’da edebi anlayışın değişmesi 19.yüzyılın sonlarında kendini
şiir türünden ziyade nesir alanında göstermiştir. Özellikle roman,
aydınlar arasında önemli bir tür olarak telakki edilmiştir. Meşrutiyet
ayaklanmasından sonra yazarlar Avrupaî eserleri tercüme etmeye
yönelmiş daha sonra yeni oluşan bir okuyucu kitlesi için roman, tiyatro
ve kısa hikâyeler yazmaya başlamışlardır. Belli bir mesaj içeren ve
modernleşmeye hizmet için yazılan bu tarz eserlerin okuyucu kitlesini
genellikle yenilik taraftarları oluşturmaktaydı. Meşrutiyet döneminden
sonra Pehlevi döneminin ilk yıllarında yazılan romanlar, tarihi ve
toplumsal içerikli romanlar olmakla birlikte kadınların toplumsal
hâllerini de dile getiren eserlerdir. 1920-1930’lu yıllarda nesir ve şiir
alanında yazılan eserler modern bir anlayışla kaleme alınmıştır. 1940’lı
yıllarda Rıza Şah’ın iktidardan düşmesinin ardından Tudeh partisinin
gençler arasında taraftar bulmasıyla edebiyat sosyalist bir söyleme
bürünmüştür (Gayseri, 1389: 12).
Celâl Âl-i Ahmed’in ciddi anlamda siyasi ve toplumsal
faaliyetleri Tudeh Partisine üye olmasıyla başlamıştır. Tudeh Partisinin
her şeyden önce halkı da yanına alarak Rıza Şah’ın diktatör yönetimine
karşı olduğuna dair bir anlayış sergilemesi özgürlük taraftarı olan, millî
kimliğe sahip ve gelişmeyi arzulayan geniş bir kesim tarafından
desteklenmesine neden olmuştur. Bu anlamda 1320/1960 yılı itibariyle
modern söylemler Tudeh Partisinin etkisi altına girmiştir. Batı
düşüncesi ve özellikle sol eğilimli fikirler, doğrudan ve yüzeysel bir
şekilde İran toplumunda yayılmaya başlamıştır. Öyle ki daha sonraki
yıllarda da Tudeh Partisinin söylemleri toplumun farklı kesimlerindeki
aydınları etkilemeye devam etmiştir. Böyle bir ortamda Celâl Âl-i
Ahmed de Marksist-Sosyalist düşüncelerden etkilenmiştir. Tudeh
Partisine üye olduğu zaman hikâye mecmuası olan “Diyd u Bazdiyd”i
yayımlayan Âl-i Ahmed, hikâyelerinde fakirliği, hurafe inançları,
toplumdaki sınıf farkını, hükümetin uygulamalarını, toplumsal ve
kültürel olarak geri kalmışlığı bazen duygusal bir bakış açısıyla bazen
de mizahi bir dil ile çarpıcı bir şekilde dile getirmiştir. Yazar “Ez Renci
Ki Miberim” adlı hikâye mecmuasında; Tudeh Partisi içinde iken
yaptığı mücadele sonunda yaşadığı hayal kırıklıklarını, işçilerin çektiği
çileleri ve ideolojileri uğruna canını veren parti taraftarlarının
hikâyelerini dile getirmiştir. Bu hikâye mecmuasında yazarın sosyalist
mücadelesindeki hayal kırıklıkları, hükümete karşı oluşan muhalif
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tavrı, sol eğilim içerisindeki bocalamaları toplumcu gerçekçi bir bakış
açısıyla ifade bulmuştur. Fransız varoluşçucuk akımının etkisiyle JeanPaul Sartre ve Albert Camus’dan tercümeler yapmış, yapıtlarında
tanıdığı yabancı yazarların da etkisiyle modern şehir hayatını eleştiren
hikâyeler kaleme almıştır (Parsania ve Khaefi, 2012, 54-57).
Celâl Âl-i Ahmed batılı devletlerin İran’ı iktisadi ve kültürel
olarak sömürgeleştirmek istediklerini fark ettiğinde ülkesinin kendini
savunmak için millî kültür, din ve geleneğine dönmek zorunda
olduğuna kanaat getirmiştir. Ülkedeki toplumsal çöküşün sebebini
bütün parti ve aydınların dışarıdan ithal edilen fikir ve düşüncelerle
siyaset meydanına girmelerine bağlamıştır. Hayatının ilk dönemlerinde
geleneğin onun düşüncelerinde yer etmemesi ilk eserlerinde birtakım
ikilemlere ve kararsızlıklara sebep olmuştur. İkinci hikâye
mecmuasında yazar artık toplumun farklı kesimlerinden insanların
hikâyelerine de yer vermeye başlamıştır ( Mir Abidini 1387: 254-55).
Celâl Âl-i Ahmed’in ilk hikâyelerini yazmaya başlaması 1940’lı
yıllara tekabül etmektedir. Bu dönemde İran’da roman ve hikâye
türünde realizm diğer fikir akımlarına nispeten daha çok ön plana
çıkmıştır. Sosyalist bir anlayış çerçevesinde kendini gösteren realizm
akımına meyleden yazarlar çoğunlukla Tudeh Partisi ve sol cenaha
meyilli kişilerdi. 1946 yılında düzenlenen İran Yazarlar Birliği
Kongresi’nde doğrudan ve dolaylı bir şekilde İran Edebiyatının
geleceği için sosyalist gerçekçi bir anlayış yaklaşım olarak
benimsenmiştir (Takva, 1389,19).
1953 ihtilalinden sonra ülkeye hâkim olan Muhammed Rıza
Şah’ın diktatör yönetimi var olan her düşünce ve ideolojiyi kendisi için
bir tehlike olarak görmüştür. Bu çerçevede toplum ve yazarlar üzerinde
çeşitli baskılar uygulanmıştır. Umudu ve ülkenin kurtuşunu sosyalist
anlayışta bulan aydınlar; Amerika, İngiltere ve Rusya’nın kendi
çıkarları doğrultusunda İran’a nüfuz ederek hükümetle ittifak hâlinde
olduklarını görünce Batıya olan ümitlerini kaybetmişlerdir. Böylece
aydınlar arasında özgürlük düşüncesi ulusal kimliği önceleyen
milliyetçi anlayışla ittifak hâlinde bir yönelim kanalına dönüşmüştür.
Öte yandan Tudeh Partisinin Musaddık hükümetini desteklemediği gibi
üstüne üstlük Pehlevi Hükümetine karşı da direnmemesi partiye gönül
bağlayan genç aydınları hayal kırıklığına uğratmıştır. Tudeh
Partisinden ve Batılı devletlerden umduğunu bulamayan aydınlar,
sonraki dönemlerde kendilerini düşünsel/varoluşsal bir bunalım
ortamında bulmuşlardır. Milli cephenin Batı yanlısı politikalar
karşısında yenilgiye uğraması ve millî petrol şirketlerinin işletim
haklarının da uluslararası petrol şirketlerine devri gibi gelişmeler bu
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dönem aydınlarından biri olan Celâl Âl-i Ahmed’i yenilginin sebebini
düşünmeye yöneltmiştir. Âl-i Ahmed’in içinde bulunduğu siyasi
faaliyetler sonucunda hayal kırıklığına uğraması ve Batı dünyasında
yaşayan aydınların bizatihi batıyı ve moderniteyi eleştiren
yaklaşımlarıyla karşılaşması onun İran halkının yerli yaşamına
yönelmesine sebep olmuştur. Memleketin farklı bölgelerine yaptığı
yolculuklar onu çocukluğuna götürdüğü gibi yerli halkın yaşantısını
gözlemleme fırsatı da bulmasına imkân sağlamıştır. Yazar elde ettiği
tecrübeler sonrasında kaleme aldığı “Sergozeşt-i Kenduha” adlı
hikâyesinde modern hayatı eleştirerek geleneğin bütün boyutlarıyla
hüküm sürdüğü yerli yaşamdan yana bir tutum sergilemiştir. Yine bu
hikâyede 1953 ihtilalinden sonra hükümetin emperyalist ülkelerle
işbirliği içerisine girmesini açık bir şekilde eleştiriye konu etmiştir.
Celâl Âl-i Ahmed, Muhammed Rıza Şah’ın yaptığı Beyaz Devrime ve
Toprak Reformuna yerli kimliğe zarar verdiği ve Batı’ya bağımlılığı
artırdığı gerekçesiyle muhalefet etmiş, modern eğitim ve öğretim
kurumlarının köylere girmesine de karşı çıkmıştır (Parsania ve Khaefi,
2012: 60-67).
Celâl Âl-i Ahmed’in yaşamını iki döneme ayırmak mümkündür.
Gençlik dönemini kapsayan ilk dönem, Marksist görüşe yönelerek
Tudeh Partisiyle yakın ilişkide olduğu dönemdir. İkinci dönemi ise
siyasi olarak yaşadığı hayal kırıklığının ardından Mekke ziyaretinin
sonrasında yazdığı “Sefername” adlı eser ile eski sosyalist
düşüncelerinden uzaklaştığı gibi onları sorguladığı dönemdir
(Abdulkerimi, 1389: 119-120).
Celâl Âl-i Ahmed ülkenin kültürel değerlerini hikâye eden,
öğretmen, eğitmen gibi unsurlara eserlerinde yer veren ilk yazardır.
Siyasi meseleleri, dönemin hükümetine karşı mücadeleyi doğrudan
hikâyelerine konu edinmiştir (Şekeri, 1386:368). İran edebiyatı 1953’te
yaşanan sıkıyönetim sonrasında hikâyecilik bağlamında tek tip bir
romantik anlayışa yönelmiş, hedefsiz, başıboş ve ümitsiz bir tablo
çizmiştir. Bu anlamda Celâl Âl-i Ahmed’in eserleri geleceğe ümitle
bakan, insan haysiyetine yaraşır bir yaşamı dile getirmiştir. Celâl Âl-i
Ahmed 1960’larda İran’ın kültürel ve fikri ortamına damga vuran bir
isimdir. Yaşadığı dönemde İran toplumunun geleneksel ve sosyal yapısı
arasındaki tezatları fark ederek 1961’den itibaren İran’ın dinî, kültürel
ve geleneksel varlığına önem vermeye başlamıştır. 1953’te modern İran
toplumunda yaşanan sosyal ve siyasal alandaki hareketlilikte dinin
üslendiği rol ile ilgili düşünceleri dikkate değerdir. Celâl Âl-i Ahmed
1962 yılında yayımladığı “Garbzedegi” adlı eseriyle Batı’ya karşı
mücadelenin gerekliliğini vurgulamış buna karşın geleneksel anlayışa
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sıkı sıkıya bağlılığı savunmuştur (Mir Abidini, 1387: 267). Bu eserin
yayımlanması ile birlikte 1960’da Batı karşıtı söylemlerde en etkili isim
olmuştur. Batı karşıtı söylemleriyle çağdaş İran düşünürleri arasında en
çok dikkat çeken isimlerden biri olan Ahmed Ferdid’in düşüncelerinden
etkilenen Celâl Âl-i Ahmed, söz konusu eserde Batı hayranlığını
eleştirmiştir (Mukaddes ve Sa’î 1390: 168).
1960’lı yıllar, Batıcılık mefhumunun İran siyasi edebiyatına
girmesi açısından önemlidir. 1953 yılında Batılı ülkelerin desteğiyle
Musaddık’ın darbeyle görevine son verilmesi İran’daki aydınların
kırılma noktasını oluşturmuştur. Hayal kırıklığına uğrayan aydınlar
artık özgürlük düşüncesinin bir yalan olduğuna kanat getirmişlerdir.
1960 yılından itibaren Batı kaynaklı her düşünceye tepki
göstermişlerdir ve giderek yerellik düşüncesi ön plana çıkmaya
başlamıştır. Bu dönem aydınlarını üç başlık altında sınıflandıracak
olursak, Rusya’nın etkisinde kalan Marksistler, kendini toplumda siyasi
ve ahlaki olarak kanun koyucu olarak gören, geleneğe yönelen
İslamcılar, son olarak da sanayiye ve şehirde yaşamaya muhalif olan,
yerel bir modernizasyon ve teknolojiden bahseden ve yerellik/millilik
kimliğini merkeze alan başka bir gruptan bahsedilebilir. Bu son grubun
haddinden fazla yerellik vurgusu yapması Batıyla ilgili her türlü
mefhuma aşırı bir tepki verilmesine neden olmuştur (Mukaddes ve Sa’î
1390: 160).
Batı hayranlığını çağının en büyük sorunu olarak gören Âl-i
Ahmed, söz konusu eserde Batı hayranlığından ve batı hayranı olan
aydınlardan bahsetmiştir.
Yaşadığı dönemde İran toplumunun
karmaşık, birbirine geçmiş ve kimlik bunalımında olduğunu düşünen
yazar “Batıcılık” ya da “Batı hayranlığı” olarak çevirebileceğimiz
“Garbzedegi” adlı kitabında İran toplumunun bu kimlik buhranından
nasıl çıkabileceğini, kendi kimliğini nasıl elde etmesi gerektiğiyle ilgili
çözüm arayışına girmiştir.
Celâl Âl-i Ahmed “Garbzede” yani “Batı hayranı” ifadesiyle
kendini kaybetmiş, içinde bulunduğu buhrandan çıkmak için Batı
medeniyetinden medet uman dönemin İran toplumunu kastetmiştir.
Terim aynı zamanda, Batı dışındaki dünyanın geri kalan diğer yarısını
ifade ederken Batı ile Doğu arasındaki ilişkinin bir mahsulü olarak
düşünülmüştür: “Üreten, zengin, gelişmiş Batı karşısında tüketen, fakir
ve geri kalmış Doğu” (Âl-i Ahmed,1382: 34).
Celâl Âl-i Ahmed “Garbzedegi” yani “batıcılık” olarak
çevirdiğimiz kelimeyi birbirine bağlı çeşitli manalarda ifade etmiştir.
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Ona göre bu terim öncelikle “teknolojiye bağımlılık” olarak
algılanmıştır.
Bu eserde Âl-i Ahmed, Doğu ve Batı’yı coğrafi ve siyasi bir
terim olarak değil siyasi bir terim olarak değerlendirmiştir. Ona göre
Batı, yani karnı tok ülkeler; Doğu, yani aç memleketlerin sembolik
olarak ifadesidir. Batılı ülkeler; ekonomik, teknolojik, sosyal ve sanayi
açıdan gelişmiş, ham maddeyi makineler yardımıyla şekillendirip
piyasaya süren bir coğrafyanın adıdır. Doğulu ülkeler; yani geri kalmış,
gelişmekte olan, sanayileşmemiş ya da Batı’nın ürettiği sanayi
ürünlerini tüketen memleketlerin toplu ifadesidir. Batılı memleketler;
Fransız Devriminin mirası olarak ücretlerin yüksek, doğumların ve
ölümlerin az, yiyeceğin yeterince bol ve sosyal hizmetlerin düzenli, kişi
başına düşen milli gelirin fazla olduğu ülkelerdir. Doğulu memleketler;
sömürünün mirası olarak ücretlerin az, doğum ve ölümlerin çok,
yiyeceğin yetersiz, milli gelirin düşük olduğu ve sosyal hizmetlerin hiç
verilmediği ya da bin bir nazla verildiği, demokrasiden habersiz
ülkelerdir (Âl-i Ahmed,1382: 18-20).
Celâl Âl-i Ahmed, yine bu eserinde Batı’daki teknolojik
gelişmeler karşısında bir çıkış yolu bulabilmek ümidiyle ülke olarak
“Ne yapmalıyız?” sorusunu irdeler. “Batı’dan gelen her şeyi iradesiz
bir şekilde kabul mü etmeli yoksa ona karşı mı durmalı? Sadece
tüketici konumunda mı olmalı? Ya da teknolojiye kapıları kapayıp, eski
gelenek ve göreneklere göre mi yaşamalı? Bunların dışında acaba başka
bir çıkış yolu var mı?” Celâl Âl-i Ahmed’e göre 20.yüzyılda o ana dek
İran toplumunun yaptığı şey aslında sadece tüketici konumunda olmaktı
(Celâl,1382: 101-102). O hâlde sadece tüketen konumunda olup,
üretmemek aslında “Batıcılık”tı. Yazara göre İran tarihinde batıcılık,
henüz teknolojinin gelişimiyle ilgili ilim ve fenne sahip olunamadığının
ve cebren petrolün pazara sürülerek mecburen makinenin satın alınıp
kullanıldığının birer göstergesidir (Âl-i Ahmed,1382: 25-31).
Celâl Âl-i Ahmed “Garbzedegi” terimini başka bir yerde de
“Bağımlılık” olarak ifade etmiştir. Çünkü ona göre Batı’nın
teknolojisine bağımlı olmak, Batıcı bir toplumun en bariz göstergesidir.
Zira bu bağımlılık Batı’nın siyasi ve iktisadi hâkimiyetini takip ederek
siyasi ve iktisadi güç elde etme peşinde olmak anlamına gelmektedir
(Celâl,1382: 76). Teknolojik olarak bağımlı olmak siyasi ve iktisadi
olarak da bağımlı olmayı icap ettirdiği için teknolojik olarak Batı’ya
bağımlı kalındığı takdirde kendi tarihi ve kültürel varlığını korumak
mümkün değildir. Batı teknolojisine, siyasi ve iktisadi olarak bağımlı
olmak kaçınılmaz bir şekilde kendi tarihi ve kültürel kimliğinin ortadan
kalkmasına sebep olacaktır. Keza İran, Batı’nın cebri hücumu
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karşısında kendi kültürel ve tarihi değerlerini koruyamamış, yeniçağın
kargaşası karşısında uygun tavır ve refleksleri sergileyememiştir. Batı
medeniyetinin felsefesini anlamayıp, yüzeysel ve şekilsel birtakım
uygulamalarla Avrupalı tavırlar takınılmıştır (Âl-i Ahmed,1382: 24).
Kendi geleneğini terk etmek, Batı karşısında kendini küçük
görmeye ve böylece sosyal hayatta onun kölesi ve boyunduruğu altına
girmeye sebep olmuştur. Yazar dönemin İran toplumunu şöyle
tanımlıyor; “Kültür, siyaset ve günlük yaşantıda bizim geleneğimizle
hiçbir benzerliği olmayan, yabancı bir kavime hasret duyduğumuz için
her şeyimiz kısır. On dokuz milyonluk nüfusun yüzde yetmiş beşi köylü
ya da göçebe yaşadığı için köy ağalarının tahakkümü altında her türlü
yenilikten bihaberdi” (Âl-i Ahmed 1382: 78).
Celâl Âl-i Ahmed, İran’ın Batı ile ilk karşılaşmasının tarihi
kökenlerini, kuzey doğu kavimlerinin hücumlarında, İskender’in ve
Yunanlıların kuzey batıdan, Müslümanların güney batıdan İran’a
yaptıkları saldırılarda arar. Ardından, Safevi Devleti zamanında İran’a
giren askeri müsteşar, elçi, seyyah ve tacirlerden bahseder. Sonra da
Batının siyasi ve iktisadi bir güç olarak Azerbaycan meselesini bahane
ederek Amerika’nın güneydeki petrol için İran’a girmesine değinir.
Ona göre bu tarihsel gelişmeler İran’ın Batılılaşması için mükemmel
ortamlar oluşturmuştur (Âl-i Ahmed,1382: 64-67).
Celâl Âl-i Ahmed batılılaşmanın ne zaman başladığı sorusuna
cevap arayışını İslam öncesi İran’a kadar götürmektedir. Ona göre İran,
tarihi süreçte medeni bir şehirleşme sağlayamadığı için karşılaştığı
teknolojiyi kendi toplum yapısıyla örtüştürememiştir. İran’ın coğrafi
yapısı gereği her zaman farklı kavimler tarafından yağmalanması belli
bir medeniyet kurmasına ve şehirleşmesine engel olmuştur. Çünkü her
yeni gelen kavim kendi anlayışına göre bir şehir yapılanması içerisine
girmiştir (Âl-i Ahmed,1382: 34-37).
Yazar coğrafi olarak İran’ın Batı’ya olan hayranlığının bir başka
sebebini de ülkenin etrafının çöllerle çevrili olmasına bağlamıştır. Ona
göre her ne kadar güneş “doğu”dan yükselse de yağmurlar “batı”dan
gelmekteydi (Âl-i Ahmed,1382: 62).
Celâl Âl-i Ahmed’e göre Batı teknolojisiyle karşı karşıya kalan
İran’ın üç seçeneği vardır; modern dünyayı yok sayıp içe kapanmak,
teknolojiye teslim olup sadece tüketici konumunda olmak ya da
teknolojiye sahip olmak ve teknolojiyi üretmek (Âl-i Ahmed,1382:
101-103).
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Celâl Âl-i Ahmed Batı hayranlığını İran’ın geri kalmışlığının
sebeplerinden biri olarak görmekte ve kendi özüne dönerek bu sorunun
üstesinden gelinebileceğini savunmuştur. O, sömürgeci Batı’dan
şikâyet ederken aynı zamanda görevini doğru ifa etmeyen aydın ve dinî
kesimden de yakınmıştır (Halili, 1383: 56).
Celâl Âl-i Ahmed’in söz konusu eseri, piyasaya sürüldüğü
1962’den bu güne değin oldukça ilgi görmüştür. Çünkü eser, ileri
sürdüğü fikirler ve ortaya koyduğu bakış açısıyla İran’ın bugünkü
düşünce yapısını teşhis etmek ve içinde bulunduğu birçok meselenin
anlaşılmasına yardımcı olması açısından önemli bir eserdir. Âl-i
Ahmed’in fikirlerinin daha iyi anlaşılabilmesi ancak Pehlevi Hükümeti
döneminin toplumsal ve siyasi şartlarının iyi araştırılması ile
mümkündür.
Geleneksel İran toplumunun Batı medeniyetiyle
karşılaşmasına müteakip geleneksel, tarihi ve kültürel değerleri altüst
olmaya başlamıştır. Yıkılan değerlerin ardından toplumda baş gösteren
başıboşluk ve hedefsizlik yerini zamanla kendi tarihi ve kültürel
müktesebatının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır.
Batı’nın İran toplumu üzerindeki tek yönlü, mutlak hâkimiyetine karşı
dinî ve millî bir kimlik oluşturma çabası başlamıştır. Aslında Batıcılık
söylemini devletin modernizasyon siyasetine karşı bir tepki olarak
yorumlamak yerinde olacaktır. Zira Rıza Şah ve kendinden sonraki
Muhammed Rıza Şah, Beyaz Devrim adı altında bir takım yenilikler
yapmak durumunda kalmıştır. Çünkü hükümetin modernizasyon adı
altında elindeki siyasi güçlerini kullanarak başörtüsünü yasaklaması,
Kum şehrindeki ilmi faaliyetleri durdurmak istemesi ve Meşhed’deki
camilere yaptığı müdahalelerle sosyal faaliyetleri sekteye uğratma
planları halka dayatma yapamayacağının farkına vardığı olgulardır.
Pehlevi döneminden bu yana yarım asır geçmesine rağmen Batıcılık
kavramı aydınlar ve genç nesil arasında eski güncelliğini nispeten
kaybetse de İran ve İslam’ın tarihi geleneğindeki her türlü değer inkâr
edilerek, çağdaş asrın değerlerine göre yeniden yorumlanmaktadır.
Bugün bile İran’daki hâkim siyasete tepki olarak “kendi kültürüne
dönüş” gibi talepler bir tür geriye gidiş olarak algılanıp
yorumlanmaktadır. Medeniyet ve kültürle ilgili konuların mevcut
hükümetlere bir tepki olarak ideolojik ve siyasi bir meseleye
dönüşmesiyle birlikte belli bir felsefenin yoksunluğu çağdaş dönemde
İran toplumunun düşünce dünyasının en belirgin özelliğini
yansıtmaktadır (Abdulkerimi 1389:123).
Celâl Âl-i Ahmed’in düşüncelerini ifade ettiği diğer bir kitabı da
“Aydınların Hizmet ve İhanetleri” olarak çevirebileceğimiz ”Der
hedmet u Heyanet-i Ruşenfikran” adlı eseridir. Celâl Âl-i Ahmed bu
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eserde İranlı aydınlar ile ilgili birtakım değerlendirmelerde
bulunmaktadır. Yazar, yaşadığı dönemde kullanılan “Ruşenfikr” yani
“aydın” olarak ifade edeceğimiz terimin Meşrutiyet döneminde
“Münevverü’l-fikr” olarak kabul görmüş kelimenin dönüştürülmüş hali
olduğunu belirtmektedir. İran halkı, Meşrutiyet döneminde Batı’dan
dönen ve Belçika anayasasını İran anayasası diye tercüme eden eşraf
çocuklarını dini söylemlerin de etkisiyle “Avrupai elbiseler giyen, hal
ve tutumlarıyla Avrupalıları taklit eden kişi” “yenilikçi” ve “yenilik
taraftarı” gibi sıfatlarla nitelemekteydi. Aynı kişiler kendilerini
“Münevverü’l-fikr”
sıfatıyla
isimlendirmişlerdir.
Meşrutiyet
döneminde 18. yüzyıl Fransız öncülerini kendilerine örnek alan, siyasi
ve toplumsal meselelerde söyleyecek sözleri olan bu avangard tipler,
yaşadıkları o dönemi aydınlanma çağı olarak algılıyorlardı. Oysaki Âli Ahmed’e göre bu kişilerin en baştan beri kendilerine ölçü aldıkları bu
düşünce yapısı yanlış bir anlayıştan neş’et etmekteydi. Zira İran’da
Batı’daki gibi bir Rönesans ya da Aydınlanma Çağı yaşanmamıştır ve
bu kişilerin topluma nasıl yeni bir tabir ya da anlayış kazandırdıkları
belli değildir.
Celâl Âl-i Ahmed’e göre ise Aydınlanma Çağı, insanoğlunun
semavî ya da zeminî bir koruyucusunun olmadığı sadece kendisine
güvenmesi gerektiği kendi kaderiyle baş başa kaldığı bir dönemdir.
Özgür, bağımsız ve kendinden mesul olduğu bir dönemdir. Celâl Âl-i
Ahmed “Aydın kim?” sorusunu, kaza ve kader bağlarından kurtulmuş,
dinin taassubundan ve yaşadığı zamanın güç unsurlarından sıyrılmış,
kendi hayatının iplerini eline almış, kendisi ve diğer insanların
kaderlerine etki edebilmiş kişi olarak cevaplandırmaktadır (Âl-i
Ahmed, 1357: 21-30).
Yazara göre İran toplumunda yaşayan aydınların ilk sorunları
farklı muhit ve değer yargılarıyla büyütülmelerine karşın geleneksel
İran toplumunda yaşamalarıdır. Bu bağlamda modern hayata adapte
olurken çağdaş eğitim modellerini benimseyen okul ve eğitim
kurumlarının bizzat yaşanılan o toplumun kültürel değerleriyle
uyuşması gerekir. Oysaki Kaçarlar dönemindeki yönetici elit, yeni
ilimleri geleneksel medreselere sokmak yerine, onlardan bağımsız
başka okullar inşa ettiler. Kaldı ki kurulan bu yeni okullar ne ciddi bir
araştırma ortaya koyabilmişler ne de yeni hizmetler sunabilmişlerdir.
Böylece geleneksel yapı yok edilirken yeni ve modern bir yapı
kurulamamıştır. Bu ikiliğin sebeplerinden biri Kaçar dönemi din
adamlarının taassubu olmuştur (Âl-i Ahmed, 1357: 41).
Celâl Âl-i Ahmed aydın kişiyi tarif ederken Karl Marx ve Sartre
gibi Batılı entellektüellerin düşüncelerinden etkilenmiştir. Toplumun
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vicdanı ve ilmi bir dünya görüşüne sahip olmayı o günün aydınının asli
ölçütü olarak görmektedir. Celâl Âl-i Ahmed’e göre aydınlanma çağı;
insanoğlunun tabii unsurlardan sıyrıldığı, kendi kaderiyle baş başa
kaldığı ve hiçbir ilahi yardım almadan kendi kaderini kendisinin
mesuliyet duygusuyla ve özgür bir şekilde çizdiği bir çağdır. İlmi bir
bakış açısından faydalanmak belli bir mesuliyet duygusunu
gerektirmektedir. Âl-i Ahmed, din adamlarını nebilerin yolunu devam
ettiren kişiler olarak gören İran geleneğini daha da ileri götürerek aydın
ve entelektüelleri de bu makama oturtmaktadır. Ona göre tarihin ilk
dönemlerinde düşünce, gayb âleminin diliyle peygamberlerin
kelamıyla ifade ediliyordu çünkü o zamanın şartlarında kurtuluş sadece
din yoluyla mümkündü. Modern çağda ise gayp âlemi çekiciliğini
yitiriyor, peygamberler de yerlerini düşünürlere, yazarlara ve aydınlara
bırakıyor. Âl-i Ahmed, Şii din âlimlerini de aydınlar sınıfına dâhil
ediyor. Bu şekilde İran’ın geleneksel düşünce biçimine yani İran
İslam’ına yakınlaşıyor. Fakat onların aksine peygamberlerin sünnetini
din adamlarına münhasır kılmıyor ve hatta onların meşruiyetini ve
güçlerini İran halkının çoğunluğunun okuryazar olmadığı zamanla
sınırlı kılıyor (Parsania ve Khaefi, 2012: 69).
Celâl Âl-i Ahmed toplumsal sorunlara değinen özellikle kadın,
aydın, din adamı kavramları üzerinde yoğunlaşan İran’ın son dönem
dikkat çeken aydınlarından biridir. İran toplumunun eğitim sistemini,
hâkim dini anlayışı ve hükümeti alaycı bir dille eleştirmiş, topluma şekil
veren iki önemli unsur olarak gördüğü köy ve şehir hayatını doğru
teşhis etmenin topluma verdikleri zararı bertaraf etmekte önemli
olduğunu vurgulamıştır. Celâl Âl-i Ahmed’in eserleri İran toplumunun
içinde bulunduğu ortamın gerçekçi bir biçimde anlatımıdır. Fars Dili ve
Edebiyatı sahasında öğrenim gören Celâl Âl-i Ahmed’in edebiyat algısı
insanların toplumsal hayat içerisindeki sorunlarının tanınması, beyan
edilmesi ve onlara çözümler bulunması doğrultusundadır (Mir Abidini
1387: 267- 373).
Sonuç
Pehlevi döneminin seçkin yazarlarından biri olan Celâl Âl-i
Ahmed “Garbzedegi” adlı eseriyle 1960’lı yıllara İran’daki fikri ortama
damgasını vuran bir isimdir. İran’ın uzun yıllar Batılı ülkelerin işgali
altında olması, Pehlevi hanedanının kendi varlığını sürdürmek için
Batılı devletlerle işbirliği yaparak kendi toplumunu görmezden gelmesi
aydın kesimin ve halkın tepkilerine sebep olmuştur. İdeal Batı anlayışı
ile Batılı devletlerin uygulamaları arasındaki uyuşmazlık İranlı aydın
ve yazarların dikkatini çekmiştir. Meşrutiyet dönemi bazı aydınlarının
Batı’yı kayıtsız şartsız örnek alan tavrına karşı Celâl Âl-i Ahmed başta
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olmak üzere Pehlevi dönemi aydın ve düşünürleri Batı’yı ve Batı’nın
tutumunu sorgulamışlardır. Kendi dini ve kültürel değerlerini bir tarafa
bırakan ve Batı’ya teslim olan anlayış yerini milli değerlere yönelen,
dini ve kültürel birikimini temel alan bir bakış açısına bırakmıştır.
Celâl Âl-i Ahmed Batı taklitçiliğinin giderek kendi kültürünü
küçümseyen ve yok sayarak toplumunu köksüzleştireceğini öngörmüş
ve çareyi milli kimliğe, geleneğe ve dini anlayışa sahip çıkmakta
bulmuştur. Celâl Âl-i Ahmed körü körüne Batı’ya özenen aydınları
eleştirdiği gibi zamanın hükümet politikalarını da yermiştir. Bu
bağlamda Pehlevi döneminin sona ermesinde dönemin aydınlarının
oluşturduğu fikri ortam yadsınamaz.
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KARİKATÜRLERLE VARLIK VERGİSİ
WEALTH TAX IN CARTOONS
Sevilay ÖZER
Özet
II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Türkiye ekonomi açısından olağanüstü bir
döneme girmiştir. Bütçenin önemli bir kısmının savunmaya ayrıldığı,
seferberliğin ilan edilmesiyle ordudaki asker sayısının artırıldığı savaş
yıllarında, işgücünün azalmasına bağlı olarak üretimde düşüş yaşanmıştır.
Fiyatların alabildiğine arttığı, karaborsa ortamının oluştuğu, ekonominin
darboğaza girdiği bu dönemde, Refik Saydam Hükûmeti aldığı sıkı ekonomik
tedbirlerle, ardından işbaşına gelen Şükrü Saraçoğlu Hükûmeti ise fiyatları
serbest bırakarak durumun üstesinden gelmeye çalışmışsa da mevcut bütçe
açığının, vurgunculuğun önüne geçememiştir. Bu süreçte, “4305 Sayılı Varlık
Vergisi Kanunu” kabul edilmiştir. Savaş yıllarında haksız kazanç sağlayanların
vergilendirilmesini amaçlayan 11 Kasım 1942 yılında yürürlüğe giren söz
konusu kanun üzerine yapılan tartışmalar, meclis görüşmelerinde başlamış
sonrasında da artarak devam etmiştir. Konu tüm boyutlarıyla dönemin basın ve
yayın organlarında ele alınmıştır. Bu bildiride başta Başbakanlık Cumhuriyet
Arşivi belgeleri olmak üzere basında yer alan siyasi karikatürlerle Varlık
Vergisi çeşitli yönleriyle değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Varlık Vergisi, Karikatür, II. Dünya Savaşı
Abstract
At the beginning of the II World War, Turkey had an extraordinary turn in terms
of economy. In the years of the war in which the number of troops in the army
increased due to the fact that a significant part of the budget was reserved for
defense and mobilization was declared, there was a decline in production due
to the decrease of the workforce. In this period when the prices have risen as
much as possible and the economy of the black market has entered recession,
the government of Şükrü Saraçoğlu who came to work with strict economic
measures taken by the Refik Saydam Government has tried to come up from
the situation by releasing the prices but has not been able to overcome the
emphasis on the current budget deficit. During this period, "Law No. 4305 on
Asset Tax" was accepted. The debate on the law, which entered into force on
November 11, 1942, aimed at taxing the unjust gainers during the war,
continued increasingly after the debate began in parliamentary negotiations.
The topic has been covered in all media and periodicals of the period. In this
declaration, the Wealth Tax will be evaluated in various aspects with the
political cartoons in the beginning, especially the documents of the Prime
Ministry National Archives.
Key Words: Wealth Tax, Cartoons, II World War
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I. II. Dünya Savaşı Yıllarında Ekonomik Durum
II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye özellikle ekonomik açıdan büyük
bir darboğazdan geçer. Her açıdan olağanüstü bir döneme girilen bu
yıllarda savunmaya ayrılan bütçe, durumu adeta özetler niteliktedir.
1940 yılında bütçenin %53’ü, 1941’de %55’i, 1942’de %54’ü, 1943’te
%52’si, 1944’te ise %51’i savunma harcamalarına ayrılır1. Savaşa fiili
olarak her an dâhil olabilme durumuyla karşı karşıya bulunulduğundan
1.300.000 kişi silahaltına alınır. Böylece tüketim ihtiyaçlarında yaşanan
artış, askere almalar nedeniyle işgücünün azalmasına dolayısıyla da
üretimin düşmesine yol açarak durumun daha vahim bir hal almasıyla
sonuçlanır2.

Şekil 1: Karikatür, C.14, Yıl. 7, 19 İkinciteşrin 1942, s. 1.

Rıdvan Akar, Aşkale Yolcuları Varlık Vergisi ve Çalışma Kampları, İstanbul 1999, s.
33.
2 Muhammed Güçlü, “Varlık Vergisi ve Ankara Uygulaması”, Tarih İncelemeleri
Dergisi, S.11, 1996, s. 177.
1
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Şekil 2: Amcabey, C.1, S.5, 2 İkincikânun 1943, s. 2.
Bu dönemde savaş nedeniyle ithal malların ülkeye girişinde yaşanan
sıkıntılar da mevcut duruma eklenince, ihtiyaç duyulan çok sayıda
tüketim malının karaborsaya düşmesi engellenememiştir3. Böylece
vurguncuların sayısı her geçen gün artmış basında da konuyla ilgili çok
sayıda haber çıkmıştır4. Nadir Nadi o günleri şöyle anlatır: “…Koca bir
ordu besliyorduk. Askere alınan erler yüzünden üretim gücümüz
azalmış, tüketim ihtiyaçlarımız ise artmıştı. Dışardan mal getirme
imkânlarının daralması, gümrük gelirlerinde her yıl büyük eksilmelere
yol açıyordu. Devlet masraflarını karşılarken fiyat yükselmelerini
önlemek amacıyla yürürlüğe konan Milli Korunma Kanunu ne
istifçiliğe ne de karaborsacılığa engel olabilmişti. Sinsi bir halde
öteden beri mali gücümüzü tırmalayan enflasyon gittikçe göze batar bir
hal alıyordu…”5

Ayhan Aktar, “Varlık Vergisi’nin Hikayesi”, Toplumsal Tarih, C.20, S.121, 2004, s.
82.
4 Nevin Çoşar, “Varlık Vergisi Konusundaki Yolsuzluk Söylentileri”, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.58, S.2, 2003, s. 4.
5 Nadir Nadi, Perde Aralığından, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1979, s. 234.
3

730 | Karikatürlerle Varlık Vergisi
Savaş yıllarında 1939-1942 yılları arasında Refik Saydam, 1942-1945
yılları arasında ise Şükrü Saraçoğlu Hükümeti görev yapmıştır. Saydam
Hükümeti tedbir olarak ilk etapta 18 Ocak 1940 tarihinde Milli
Korunma Kanunu’nu meclisten geçirir. Bu kanunla ekonominin
işleyişinin sekteye uğramaması için hükümete geniş yetkiler verilerek,
vatandaşlara mükellefiyetler getirilir. Özellikle kırsal kesimde yaşayan
vatandaşlara yönelik getirilen yükümlülükler mecliste hayli tartışma
konusu olur. Kanuna göre ihtiyaç halinde kırsal kesimde yaşayan
vatandaşlar devlet ya da şahıslara ait ziraat işletmelerinde ücretli olarak
çalıştırılabileceği gibi hükümet gerektiğinde ekilecek ürüne ve
miktarını belirleyebilecek, üzerinde ziraat yapılmayan 500 hektardan
büyük araziyi ücret karşılığı işletebilecektir. Ekilen her 40 dönüm için
bir çift öküzün milli müdafaa mükellefiyetinden istisna tutulması
mecliste hayli tartışma konusu olur. Diğer bir deyişle 40 dönümden az
arazisi olan vatandaşın bütün öküzlerini devlete vermek durumunda
kalmasının küçük çiftçinin ziraat yapmasına engel teşkil ettiği
belirtilerek eleştiri getirilir. Kanuna dayanarak yine kırsalda yaşayan
vatandaşların yol yapımı, kömür madenleri gibi ihtiyaç duyulan
alanlarda çalıştırılmaları tepki toplamıştır6.

Şekil 3: Karikatür, C.15, Sene 8, 28 İkincikânun 1943, s. 3.

Sevilay Özer, Demokrat Parti’nin Köy ve Köylü Politikaları (1946-1960), Berikan
Yayınevi, Ankara 2013, s. 42-46.
6
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Yaşanan iaşe darlığının önüne geçebilmek adına zirai seferberlik
başlatılır. Bu kapsamda verimli toprakların ekilmesi sağlanmaya
çalışılarak, ekilmesi teşvik edilen mısır, patates, fasulye gibi ürünlerin
tohumlukları çiftçilere dağıtılır. Fazla ekim yapanlara prim ve istihsal
kredisi verileceği belirtilir7. İçinde bulunulan bu zor günlerde kaynak
ihtiyacını karşılamak üzere kazanç, hayvanlar, bina, iç istihlak ve
muamele ile ithalattan alınan muamele vergilerine zam yapılmasının
yanı sıra bazı vergilere de müdafaa vergisi adı altında ek zamlar
uygulanır. Enflasyonun arttığı, karaborsa ve vurgunculuğun hâkim
olduğu bir ortamda halkın vergileri ödemek durumunda bırakılması
geniş halk yığınlarının tepkisine neden olur8.

Şekil 4: Akbaba, 7 İkincikânun 1943, s. 1.
Refik Saydam’ın ani ölümü üzerine yerine atanan Başbakan Şükrü
Saraçoğlu ise fiyatları serbest bırakarak, devletin ekonomi üzerindeki
müdahalesinin rahatlatılması yoluyla durumunda üstesinden
gelinebileceğini düşünür. Üretimin artmasıyla iaşe sorunu
çözümlenecek, istifçilik ve karaborsanın önüne geçilecektir. Ne var ki
istenen olmamış, ürünlerin fiyatları kontrol alınamayacak şekilde artış

7
8

Özer, Demokrat Parti’nin Köy ve Köylü Politikaları (1946-1960), s.47-49.
Çoşar, “Varlık Vergisi Konusundaki Yolsuzluk…”, s. 5.
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göstermiştir. İşte bu noktada haksız kazanç sağlayanların kısa sürede
servet kazanmaları durumun vahametini artırmıştır9.
I. Varlık Vergisi Kanunu’nun Kabul Süreci
Bu zor süreçte hükümet, savaşın ekonomi üzerindeki etkisini en aza
indirmek için çeşitli önlemler alma gayreti içine girer. Söz konusu
dönemde olağanüstü şekilde büyük servet elde eden savaş zenginlerinin
vergilendirilmesi için harekete geçilir. Böylece haksız kazanç
sağlayanların servetlerinin bir kısmının devlete geri dönmesi
sağlanacaktır. Hükümet elde edilen geliri, ekonomik sıkıntıların
giderilmesinde kullanmayı amaçlamış diğer taraftan da piyasadaki mal
yokluğuna çare olmasını hedeflemiştir. Zira malları stoklayarak bundan
büyük paralar kazanan savaş zenginleri vergilerini ödeyebilmek için bu
malları piyasaya sürmek durumunda kalacaklardır. Netice itibariyle
hem piyasadaki mal sıkıntısının giderilmesi hem de fiyatların
düşürülmesi açısından alınması tasarlanan bu verginin gerekli olduğu
düşünülmüştür10. Basında konu sıklıkla işlenir. İstanbul basınında
karaborsa ortamından daha çok gayrimüslim tüccarın yararlandığı bu
kesimin vergilendirilmesinin gerekli olduğuna ilişkin haberler yapılır11.

Şekil 5: Yeni Sabah, 16 İkinciteşrin 1942, s.1.

Özer, Demokrat Parti’nin Köy ve Köylü Politikaları…, s. 42.
Cemil Koçak, Türkiye’de Millî Şef Dönemi (1938-1945), C.II, İletişim Yayınları,
Ankara 1986, s. 475-476.
11 Aktar, “Varlık Vergisi’nin Hikâyesi”…, s. 82.
9

10
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Varlık Vergisi kanun layihası için 11 Kasım 1942’de yapılan oylamada
350 milletvekili kabul oyu vermiştir12.Kanun 12 Kasım 1942 tarihinde
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer13

Şekil 6: Karikatür, C.15, Sene 8, 11 Şubat 1943, s. 5.
12 Eylül 1942’de İstanbul Defterdarlığı’na atanan Faik Ökte’ye göreve
başladığı gün, kendisine on beş gün önceden gelen bir resmi yazı
gösterilir. Söz konusu yazıda, harp ve ihtikâr dolayısıyla kazanılan
fevkalâde kazançları kanunların vergilendiremediği bu nedenle
ekalliyetlerin büyük servetler kazandığı belirtilerek piyasada acele
tetkikat yaptırılması kimlerin bu şekilde olağanüstü kazanç temin
ettiğinin tespiti, ekalliyetlerin ayrı bir cetvelde gösterilmesi
istenmektedir. Konunun aciliyeti nedeniyle bütün mesaisini buna
harcayan Ökte, cetvelleri önce M Müslüman grubu, G gayrimüslim
grubu olarak ayırdıklarını daha sonra bu harflere dönmeler için D,
ecnebiler için E harflerinin katıldığını dile getirmiştir14
.

TBMM ZC, D.6, C.28, İ.4, 3. İnikat (11.11.1942), s. 33.
Resmi Gazete, No: 5255, 12 Teşrinsani/Kasım 1942.
14 Faik Ökte, Varlık Vergisi Faciası, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 1951, s. 46-48.
12
13
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Şekil 7: Akbaba, 11 Şubat 1943, s. 8.
Kanun layihasının hazırlanış sürecinde geçici komisyonda görev alan
Faik Ahmet Barutçu, böyle bir kanunun kabulünün tepkiyle
karşılanmasının doğal olduğunu belirtmekle birlikte hükümetin Birinci
Dünya Savaşı’nı göz önünde bulundurarak gereken tedbirleri daha
savaşın başında almasının önemine dikkat çekmiştir15. 17 maddeden
oluşan kanuna göre, Varlık Vergisi servet ve kazanç sahiplerinin
servetleri ve olağanüstü kazançları üzerinden bir defaya mahsus olmak
üzere alınır. Varlık Vergisi’ni; Kazanç ve Buhran Vergileri
mükellefleri, büyük çiftçiler, sahip oldukları binaların ve hisseliyse
hisselerine düşen bir yıllık gayri safi gelir toplamı 2500 TL ve
arsalarının vergide kayıtlı değeri 5000 TL’den yukarı bulunan ve bu
miktarın tenzilinden sonra mütebaki irat ve kıymetlerle vergi
verebileceği komisyonlarca kararlaştırılanlar, 1939 yılından beri
Kazanç ve Buhran Vergilerine tabi bir iş ya da teşebbüsle uğraştığı
halde yasanın yayın tarihinde işini terk, devir ve tasfiye etmiş olanlar,
meslekleri tacir, komisyoncu, tellâl, simsar olmadığı halde, 1939
yılından beri bir defaya mahsus bile olsa ticari muameleye tavassut edip
de karşılığında para ve mal almış olanlar vermekle mükellef
kılınmışlardır. Belirtilen bu gruplardan iki ya da daha fazlasına dâhil
15

Faik Ahmet Barutçu, Siyasî Anılar 1939-1954, İstanbul 1977, s. 263-265.
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olanlar, bu grupların her birinden ayrı ayrı yükümlü tutulacaklardır.
Büyük çiftçilerin mükellefiyetleri varlıklarının %5’ini geçemeyecektir.
Servet ve kazanç sahiplerinin mükellefiyet derecelerini saptamak üzere
her il ve kaza merkezinde mahallin en büyük mülkî idare amirinin
başkanlığında, en büyük mal memurundan ve ticaret odalarıyla
belediyelerce kendi üyeleri arasından seçilecek ikişer üyeden oluşacak
bir ve gerektiğinde müteaddit komisyonlar kurulabilecektir. Ticaret
odası bulunmayan yerlerde bu odanın seçeceği üyeler yerine belediyece
ticaretten ve ziraattan anlayanlar arasından ve hariçten iki üye
seçilecektir. Büyük çiftçilerin tespiti için ise ticaret odası yerine ziraat
odasının kendi üyeleri arasından, ziraat odası bulunmayan yerlerde ise
belediyelerce ziraattan anlayanlar arasından ve hariçten seçilecek iki
üye komisyona dâhil olacaktır. Komisyonlarda kararlar, çoğunluk
kararına göre alınacaktır, eşitlik olması durumunda başkanın oy
kullandığı taraf tercih edilecektir. Komisyonlar mükelleflerin
ödeyeceği vergi miktarlarını 15 gün bedeni yeteneklerine göre askeri
nitelikte olmayan genel ve belediye içerisinde kararlaştırmaya
mecburdurlar. Komisyon kararları değişik şekillerde ilan ve tebliğ
edecektir. Nihai ve kesin olan bu kararlara karşı idarî ve adlî yargı
organlarına dava açılamayacaktır. Ancak mükerrer tarh durumunda
itiraz hakkı tanınmıştır. Mükellefler vergilerini tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün içinde ödemek zorundadırlar. Bu süre içinde vergisini
ödemeyenlere ilk hafta %1, ikinci hafta %2 oranında zam uygulanır.
Söz konusu bir ay içinde borcunu ödememiş olanlar vergi borcunun
tamamını ödeyinceye kadar hizmetlerinde çalıştırılacaklardır. Bu
kişilere çalışmalarına karşılık ödenecek ücretin yarısı vergi borçlarına
kesilecektir16.

Şekil 8: Şaka, C.5, S.117, 4 Şubat 1943, s. 6.

16

Koçak, Türkiye’de Millî Şef Dönemi (1938-1945), s.482-485.
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Şekil 9: Şaka, C.5, S.125, 25 Mart 1943, s. 8
III. Varlık Vergisi Kanunu’nun Uygulanışı ve Kanuna Yönelik
Tepkiler
Varlık Vergisi’ne benzer uygulamalar II. Dünya Savaşı yıllarında başka
ülkelerde de görülür. Savaş koşulları altında ağırlaşan ekonomik
koşullarla baş edebilmek için bir defalığına böyle vergiler alınmıştır17.
Vergiye yönelik tartışmalar kanunun meclis görüşmeleriyle birlikte
başlamış kanunun uygulanma aşamasında şiddetini artırmıştır.
Kanunun lehinde ve aleyhinde pek çok görüş ortaya atılmıştır. Özellikle
kanunun kabul edildiği dönemde Necmeddin Sadak, Yunus Nadi,
Ahmet Hamdi Başar, Refii Şükrü Suvla, gibi pek çok isim kanunun
destekçisi olmuştur18.

Mehmet Şahin ve Çiğdem Özenç, “Varlık Vergisi ve Toplumsal Etkileri”, Finans
Politik & Ekonomik Yorumlar, 2008, C.45, S.516, s. 89.
18 Cahit Kayra, Savaş Türkiye Varlık Vergisi, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2011, s.87.
17
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Akbaba dergisinde Yusuf Ziya Ortaç Varlık Vergisi’ne ilişkin görüşünü
şöyle ortaya koyar: “Dört yüz bin lira borcundan dört yüz parasını
vermeyen bir varlıklı, sırtını kasasına dayayıp haykırmış <<Nereye
gidiyoruz? >> Bu Aşkale’nin yolunu arayan bir sual değildir. Sayın
vatandaş. Varlık Kanunu’nun içtimaî hedefini soruyor. Cevap verelim
<<Asırlardır, gafletimizin yularından tutup bizi sürüklediğiniz yere!”19
Bir başka yazısında da Ortaç, Varlık Vergisi’ni kimler ödüyor diye
sorduktan sonra “Salamonlar, Mişonlar, Agoplar, Kirkorlar, Yorgiler,
Kostiler mi? Hayır! Varlık Vergisi’ni ödeyen gene bizleriz” demiş ve
şöyle devam etmiştir: “İnanmazsanız birkaç sabah sıra ile
mahallenizdeki bakkal Bodos’un dükkânından içeri bakınız!
İnanmazsanız birkaç akşam sıra ile yolunuzun üstündeki gömlekçi
Hayim’in mağazasına uğrayınız. İnanmazsanız…Hayır, birinde
çuvalların, fıçıların, tenekelerin.. Öbüründe gömleklerin, boyun
bağların, çorapların üstlerindeki fiyatlar, her gün rekor kıran bir
yüksek atlama şampiyonu gibi hayrette bırakarak inandıracaktır20.

Şekil 10: Karikatür, C.15, Sene 8, 23 Şubat 1943, s. 3.

19
20

Yusuf Ziya Ortaç, “Nereye Gidiyoruz”, Akbaba, 11 Şubat 1943, s.3.
Yusuf Ziya Ortaç, “Vergiyi Kimler Ödüyor”, Akbaba, 11 Mart 1943, s.3.
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Hasan Refik Ertuğ Siyasi İlimler mecmuasında konuya ilişkin yazısında
“Varlık Vergisi Cumhuriyet maliyesi tarihinde inkılâpçı bir hamledir.
Yurdun yüksek menfaatleriyle telif edilmiş hayırlı ve isabetli bir kararın
mahsulüdür.” diyerek kanunun destekler bir görüş bildirir21. Ahmet
Emin Yalman başta Varlık Vergisini destekleyen yazılar yazmasına
karşın verinin tatbikinden sonra verginin adaletsizliğine ilişkin
görüşlerini ortaya koymuştur22. Ahmet Emin Yalman’ın Varlık
Vergisi’ne ilişkin Vatan gazetesinde yazdığı yazılar gazetenin bir süre
kapanmasına sebep olacaktır. Yalman anılarında Başvekil Şükrü
Saraçoğlu ile yaptığı görüşmede Saraçoğlu’nun kendisine, “Varlık
Vergisi, harpten yararlanarak, büyük vurgunlar yapan, iktisadi üstün
mevkilerini kötüye kullanan azınlıklara hadlerini bildirmek, içtimai
adalet ve muvazeneyi yerine getirmek için yapılmıştır” dediğini aktarır.
Yalman bunun üzerine devletin keyfi surette yürüttüğü böyle bir
verginin yanlışlığı üzerinde konuşmuş ve vergiye ilişkin yazdığı
yazıların millî şeref ve haysiyeti korumak adına yazıldığını söyleyerek
Vatan gazetesinin açılmasını istemişse de bu gerekçesi o gün için kabul
görmemiştir23. Nadir Nadi de anılarında kanundan öte kanunun
uygulanış tarzındaki keyfiliğe dikkat çekerek Varlık Vergisi’ni
eleştirmiştir24
Vergi mükelleflerinin ödeyeceği miktarı belirleyen komisyonların
çalışma yöntemi, tebliğin ilan yoluyla olması, tahsil müddetinin 15 gün
ile sınırlandırılması, bunu takip eden ilk hafta %1, ikinci hafta %2 ceza
uygulaması, toplam bir ayı bulan bu sürede borcunu ödemeyenlere
çalışma mükellefiyeti uygulanması, bu mükelleflerin ücretlerinin
yarısının borçlarına ayrılması gibi pek çok kanun maddesi eleştiriye
tabi tutulmuştur. Ancak kanunun uygulanmasında en çok ses getiren
husus, vergi tarhının takdire bırakılması ve vergiye karşı itiraz ve temiz
yollarının kapalı olmasıdır25.

Hasan Refik Ertuğ, “Varlık Vergisi Üzerinde Bir Tetkik”, Siyasi İlimler Mecmuası,
C.12, S. 140, İkinciteşrin/Kasım 1942, s. 308.
22 Kayra, Savaş Türkiye Varlık Vergisi, s. 86.
23 Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1922-1944),
C.3, Rey Yayınları, s. 381-382.
24 Nadi, Perde Aralığından, s. 235.
25 Ökte, Varlık Vergisi Faciası, s. 56-58.
21
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Şekil 11: Amcabey, C.1, S.7, 16 İkincikânun 1943, s. 4
.

Şekil 12: Akbaba, 7 İkincikânun 1943, s. 5.

Yine vergi mükelleflerinin birlikte oturduğu yakın akrabalarının (annebabası ve çocukları) mallarının borca karşılık teminat gösterilerek satışa
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sunulması (14. Md) kanunun eleştirilerin hedefinde yer alan bir başka
hükmüdür26.

Şekil 13: Amcabey, C.1, S.12, 20 Şubat 1943, s. 1.
Vergisini bir aylık süre zarfında ödemeyen 32 kişiden oluşan ilk kafile
27 Ocak 1943’te İstanbul’dan Aşkale’ye gönderilmiştir. 1943 yılı
Şubat-Eylül ayları arasında İstanbul’da 1869 kişi Sirkeci/Demirkapı
toplama kampına alınmış, bunlardan 1229’u Aşkale’ye gönderilmiş
kalan 636 kişi de vergi borçlarını Sirkeci’de beklerken ya da çalışma
yerlerine gönderildikten sonra ödemişlerdir. 8 Ağustos 1943’te
Aşkale’de çalışan mükelleflerden 900’ü Eskişehir-Sivrihisar’a
gönderilmiştir. 1943 yılı sonbaharına gelindiğinde savaşın müttefikler
lehine ilerleyişinin de etkisiyle olsa gerek, kanunun uygulamasında bir
yumuşamaya gidilmiş, 17 Eylül 1943’te Varlık Vergisi
mükelleflerinden vergilerini ödeyemeyecekleri tahakkuk eden hizmet
erbabıyla, gündelik gayrisafi kazançları üzerinden kazanç vergisine tabi
Ayhan Aktar, Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, İletişim Yayınları, İstanbul
2012, s. 195.
26
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mükelleflerin tahsil edilmemiş olan borçlarını silmeye Maliye
Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Varlık Vergisi hukuken 15 Mart 1944
tarihli bir kanunla tasfiye edilmiştir27.

Şekil 14: Karikatür, C.15, S.8, 21 İkincikânun 1943, s. 4.

Şekil 15: Karikatür, C.15, Sene 8, 28 İkincikânun 1943, s. 4.

27

Aktar, Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, s. 149-153.
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Varlık Vergisi azınlıklar üzerinde büyük etki yapmıştır. Mal varlıklarını
kaybetmenin yanı sıra benzer bir vergi ile daha karşılaşma kaygısını
uzun bir müddet üzerlerinden atamamışlardır. Varlık Vergisi etkisini
dış politikada da hissettirmiş başta Türkiye’nin NATO’ya üyelik süreci
olmak üzere düşük faizli kredi talebi gibi politik ve ekonomik
girişimlerinde hatırlatılmıştır28. Varlık Vergisi sonrası çok sayıda
gayrimüslim azınlık ülkeyi terk etmeyi yeğlemiştir. İsrail Devleti’nin
kurulmasının ardından 30.000 Yahudi iki yıllık bir süre zarfında İsrail’e
göç etmiştir29.
Sonuç
Savaş yılları Türkiye için hayli zor yıllar olmuştur. Halk bu dönemde
ağır yaşam koşullarıyla mücadele etmek durumunda kalmıştır.
Hükümet Milli Korunma Kanunu başta olmak üzere çeşitli tedbirler
alarak savaşın ülkedeki olumsuz etkisini en aza indirmeye çalışmıştır.
Ancak bu çok kolay olmayacaktır. Silahaltına alınan asker sayısının
artmasıyla işgücü azalmış dolayısıyla üretim düşmüştür. Ekmeğin
karneye bağlandığı pek çok ürünün fiyatının inanılmaz derecede artış
gösterdiği karaborsa ortamının oluştuğu bu dönemde, kaynak ihtiyacını
karşılamak için hali hazırda yürürlükte olan pek çok vergiye zam
yapılmışsa da yeterli olmamıştır. Bu ortamda özellikle ticareti elinde
bulunduran gayrimüslim tüccarların olağanüstü gelirler elde etmesi
Varlık Vergisi Kanunu’nu akla getirmiştir.
Söz konusu vergiye ilişkin tartışmalar sadece kanunun çıkarıldığı
dönemle sınırlı kalmamış, sonraki yıllarda da zaman zaman gündeme
gelmiştir. Özellikle Varlık Vergisi ile ticarette etkin olan gayrimüslim
tüccarların
etkinliğinin
kırılarak
Türk
burjuva
sınıfının
oluşturulmasının sağlanmaya çalışıldığına yönelik eleştiriler ve
verginin uygulanmasında yaşanan sıkıntılar üzerinde durulduğu dikkati
çekmektedir.
II. Dünya Savaşı yıllarında, Akbaba, Amcabey, Karikatür, Şaka gibi
önde gelen mizah basınına bakıldığında Varlık Vergisi’ne ilişkin çok
sayıda karikatür yayınlandığı ve bu karikatürlerle hükümetin vergi
politikasına destek olunmaya çalışıldığı görülmektedir. Özellikle de
gayrimüslimlerden alınan söz konusu vergi ile adaletin sağlandığı
mesajı verilmeye çalışılmıştır.

28
29

Şahin ve Özenç, “Varlık Vergisi ve Toplumsal Etkileri”, s. 94-96.
Aktar, Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, s. 207.
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TURİZM
&
TOURISM

TÜRKİYE'DE SAVAŞ ALANLARI TURİZMİ İÇERİSİNDE
BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARKI'NIN YERİ,
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
THE SIGNIFICANCE, PROBLEMS AND SOLUTION SUGGESTINS
OF “BAŞKOMUTAN” HISTORICAL NATIONAL PARK AMONG
THE BATTLEFIELD TOURISM OF TURKEY
Nusret KOCA
Özet
Geçmişi çok eskilere dayanmakla beraber, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda
sonra özel ilgi turizmi içerisinde yer almaya başlayan "savaş alanları turizmi",
bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her geçen yıl daha fazla ilgi
görmektedir. Türkiye, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle tarihin her
sahnesinde önemli savaşlara mekan oluşturmuştur. Özellikle yakın dönem
tarihte önemli iz bırakan savaşların yapıldığı mekanlar ve kanıtları, buraları ve
bunları görmek isteyenler için turizmde yeni destinasyon alanlarını
oluşturmaktadır. Milli Parklar Kanunu kapsamında koruma, geliştirme ve
yönetilme alanı içerisine alınan bu tarihi mekanlardan birisi de, Başkomutan
Tarihi Milli Parkı'dır. Türk Kurtuluş Savaşı'nda 26 Ağustos 1922'de Büyük
Taarruz ile başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan
Muharebesi ile sonuçlanan harekatın geçtiği alanları kapsayan milli park,
Kocatepe ve Dumlupınar Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmakta,
içerisinde o savaşa ait tarihi yerler ile anıtlar, şehitlikler ve müzeler
bulunmaktadır. Büyük Taarruz'un başladığı ve Başkomutanlık Meydan
Muharebesi'nin kazanıldığı tarihin yıl dönümlerinde düzenlenen etkinlikler
çerçevesinde yapılan ziyaretler başta olmak üzere,yılda yaklaşık 50 bin kişi
tarafından gezilmektedir. Bu ziyaretçi sayısı ile de Türkiye'de savaş alanları
turizmi içerisinde ikinci sırada yer almaktadır. Bu çalışmada,savaş alanları
turizmi içerisinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nın Türkiye'deki aynı turizm
amacına hizmet eden diğer alanlar arasındaki yeri belirlenmeye çalışılmış ve
geliştirme önerileri sunulmuştur. Çalışmaya veri oluşturulacak istatistiki
veriler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğünden ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğünden
alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Savaş Alanları Turizmi,
Keder Turizmi.

Abstract
The battlefield tourism dates back to very old centuries but it has become more
prominent for the World as for Turkey after the World War II. Turkey is the
homeland of important battles in each stage of the world history due to its
geographical location. The fields and the ruins of the important battles in the


(Doç. Dr.) Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Afyonkarahisar, Türkiye,
e-mail: nkoca@aku.edu.tr

748 | Türkiye’de Savaş Alanları Turizmi
recent period history create new destination areas for the ones who are eager to
see these fields and the ruins of the battles. As part of the national parks law,
“Başkomutan” (Commander-in-Chief) Historical National Park has been one of
the areas to be protected, developed and administered. The battlefield covers
two operations beginning with The Battle of Dumlupinar on 16 August 1922
and ending with Supreme Military Command Battle on 30 August 1922 and
two parts. In the battlefield, visitors might see battlefields, statues, martyrs’
cemetery and museums. In a year, fifty thousand visitors visit this battlefield
especially for the anniversary of the battles. With this number of visitors, the
battlefield takes the second place in Turkey among the battlefield tourism. This
study aims to explore the significance and place of “Başkomutan” Historical
National Park among the other parks in the same strand and give suggestions
for the development of the park. The data were collected from Ministry of
Forestry and Water Affairs, Directorate General for Nature Conservation and
National Parks and Ministry of Forestry and Water Affairs, 5th Region
Directorate.
Key Words:“Başkomutan” Historical National Park, Battlefield Tourism, Dark
Tourism

Giriş
Turizm, ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri nedeniyle
günümüzde tarım ve sanayiden sonra üçüncü önemli sektör olmuştur.
Her geçen yıl ulusal ve uluslar arası düzeyde turizm aktivitesine katılan
sayılarının artması, bu sektörün daha da dikkat çekmesine neden
olmuştur. Turizm daha çok ekonomik etkileri nedeniyle ön plana çıksa
da, doğrudan veya dolaylı olarak sosyal ve kültürel etkilerinin de önemi
giderek artmaktadır. Turizmin etkileri o denli artmıştır ki,
küreselleşmeyi toplumsal ve ekonomik açılardan kolaylaştıran ve
önemli bir uluslararası mali yanı da olan faaliyet haline gelmiştir
(Özgüç, 2007:2). Artan turist sayıları ve turizm gelirlerinden payını
arttırmak isteyen ülkeler, turizme gereken önemi vermeye başlamışlar
ve payı arttırarak sürekliliğini sağlamaya özen göstermektedirler.
Dış ödemeler dengesine, döviz arz ve talebine, gelire, istihdama,
bölgesel kalkınmaya, diğer ekonomik sektörlere, alt ve üst yapıya
etkileri ile ekonomi üzerinde olumlu etkileri bulunan turizm
sektörünün, turistik mekanlardaki yerel halk üzerinde olumlu ve
olumsuz sosyal etkileri de bulunmaktadır. Turizmin doğal ve beşeri
turistik varlıkların korunması ve sürdürülebilir olması üzerinde de
etkileri bulunmaktadır. Turistik kaynaklar ile turizm arasında karşılıklı
bir ilişki bulunmaktadır. Yani turistik kaynaklar turizm
destinasyonlarının oluşması ve gelişmesini etkilediği gibi turizmin de
bu kaynakların değer kazanması, korunması ve sürdürülebilir hale
getirilmesinde etkisi bulunmaktadır. Turizmden ekonomik fayda

Nusret Koca

| 749

sağlayan turistik değerin bulunduğu yöredeki halk, yöredeki turistik
değerlerin farkına varmakta ve onu sürdürülebilir hale getirmek için
çaba göstermektedir.
Boş zaman ve kişisel gelirlerdeki artış insanların turizm
faaliyetlerine katılmasını arttırmıştır. Turizm faaliyetlerine katılanların
sosyo-ekonomik ve kültürel düzeylerindeki değişmeler ile turistik
alanların farklı özellikleri turizmin çeşitlenmesine neden olmuştur.
Seyahat eden insanların tecrübeleri arttıkça, davranışlarda da bir
farklılık oluşmuş, bu farklılıklar ise genel amaçlı geziler yerine, turizm
faaliyetlerine katılan kişilerin özel ilgi ve hobilerinden oluşan, özel ilgi
turizminin önem kazanmasına neden olmuştur (Türksoy ve Yürik,
2011:255). Özel ilgi turizmi, kesin belirlenmiş ilgilerini geliştirmek
isteyen kişiler tarafından, grup veya kişisel olarak yapılan turları içeren,
tek bir konu üzerine yoğunlaşan ihtisaslaşmış turizm şeklidir (Türksoy
ve Yürik, 2011:256).
II. Dünya Savaşı, 1939- 1945 yılları arasında, her ne kadar turizm
hareketlerinde altı yıllık bir kesintiye yol açmış olsa da, savaş için
geliştirilen teknolojiler ve askerlerin dünya çapındaki seyahatleri daha
sonraki dönemlerde turizm hareketlerine önemli etkilerde bulunmuştur.
Uçakların geliştirilmesi, jet motorunun bulunması, askerlerin ve
yakınlarının bu büyük savaşların yapıldıkları yerleri görmek istemeleri;
farklı turizm çeşitlerinin gelişmesine ve uluslararası seyahatlerin büyük
oranda artmasına neden olmuştur (Goeldner, Ritchie ve McIntosh
aktaran Kozak, Evren, Çakır, 2013).
Son yıllarda gün geçtikçe popüler hale gelen savaş alanları,
hapishaneler, soykırım alanları, doğal felaketlerin yaşandığı bölgeler
gibi turistlerde acı, keder ve ölüm duygularını yaşatan destinasyonlara
yapılan ziyaretlerin de özel ilgi turizmine dâhil edilmesi mümkündür (
Kurnaz, vd, 2013:59). Alternatif turizm türleri içerisinde yer alan ve
özel ilgi turizmi tiplerinden olan Savaş Turizmi (Kılıç ve Akyurt, 2011:
209), savaş mekanlarını ve kanıtlarını görmek arzusunun ortaya
çıkardığı turizm etkinliği olarak tanımlanmaktadır (Doğaner, 2006:1).
Toplumların hayatı üzerinde derin izler bırakan savaşlar, toplumun
değerleri, davranışları ve kültürel hayatı üzerinde farklı ve köklü
değişimler gerçekleştirebilmişlerdir (Alaeddinoğlu, Aliagaoğlu,
2007:218).
Ülkemizde daha çok savaş alanları turizmi olarak adlandırılan bu
özel ilgi turizm tipi, son yıllarda "savaş turizmi", "askeri turizm"
(Doğaner, 2006) "keder turizmi" (Alaeddinoğlu, Aliagaoğlu 2007) ve
özellikle Hande AKYURT KURNAZ'ın dahil olduğu çalışmalarda
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"hüzün turizmi" (Kurnaz, Sop 2011, Kılıç, Akyurt 2011, Kurnaz,
Çeken, Kılıç 2013) olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Uluslararası
literatürde ise "dark tourism, black tourism, grief tourism, thanatourism
ve war tourism" (Foley-Lennon 1996, Seaton 1996, adlarıyla
tanımlanmaktadır.
Beşeri turistik varlıklar yönünden zengin olan Türkiye'de somut
ve somut olmayan kültürel miras kaynakları oldukça fazladır. Ülke,
bulunduğu coğrafi konum nedeniyle tarihin her sahnesinde önemli
savaşlara mekan oluşturmuştur. Türkiye'deki kültürel turizm kaynakları
arasında savaş alanları da önemli yer tutmaktadır. Özellikle yakın
dönem tarihte önemli iz bırakan savaşların yapıldığı mekanlar ve
kanıtları, buraları ve bunları görmek isteyenler için turizmde yeni
destinasyon alanlarını oluşturmaktadır.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı (Gelibolu Yarımadası
Tarihi Milli Parkı), Türkiye'de bu alandaki en önemli destinasyonu
oluşturmakla birlikte, Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Nene Hatun
Tarihi Milli Parkı, Troya Tarihi Milli Parkı, Sakarya Meydan
Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Kop Dağı Tarihi Milli Parkı ve Göreme
Tarihi Milli Parkı diğerlerini oluşturmaktadır. Göreme Tarihi Milli
Parkı diğerlerinden farklı olarak savaşlara sahne olmaktan ziyade,
volkanizma sonucunda çevreye yayılan lav ve tüflerin yağışlar ve
rüzgarlarla şekillenen jeomorfolojik yapıların ve bu yapılar ile
çevresinin tarih boyunca çeşitli uygarlıklar tarafından yerleşim yeri
olarak kullanılmasıyla oluşan tarihi ve kültürel değerleri bünyesinde
bulundurmaktadır.
Çalışma sahası olan Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Milli Parklar
Kanunu kapsamında koruma, geliştirme ve yönetilme alanı içerisine
alınan tarihi mekanlardan birisidir. Türk Kurtuluş Savaşı'nda 26
Ağustos 1922'de Büyük Taarruz ile başlayan ve 30 Ağustos 1922'de
Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile sonuçlanan harekâtın geçtiği
alanları kapsayan milli park, Kocatepe ve Dumlupınar Bölümü olmak
üzere iki kısımdan oluşmakta, içerisinde o savaşa ait tarihi yerler ile
anıtlar, şehitlikler ve müzeler bulunmaktadır. Büyük Taarruz'un
başladığı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı tarihin
yıl dönümlerinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde yapılan ziyaretler
başta olmak üzere, yılda yaklaşık 60 bin kişi tarafından gezilmektedir.
Bu ziyaretçi sayısı ile de Türkiye'de savaş alanları turizmi içerisinde
üçüncü sırada yer almaktadır.
Bu çalışmamızın başlangıcında çalışmamıza kaynak oluşturan,
Afyonkarahisar turizmi ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı'yla ilgili
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olarak daha önce yapılan çeşitli bilimsel yayınlar taranmıştır.
Afyonkarahisar turizmi ile ilgili yapılan çalışmaların önemli bir
çoğunluğunun daha çok termal turizm üzerine olduğu görülmüştür.
Örneğin, Kervankıran (2013) "Afyonkarahisar İlinin Türkiye
Turizmindeki Yeri" adlı çalışmasında, ilin termal turizm varlığı ve
durumunu ortaya koymaya çalışmıştır. Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu
(2007) ise "Savaş Alanları Turizmine Tipik Bir Örnek: Büyük Taarruz
ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı" adlı makalelerinde, savaş alanları
ve keder (hüzün) turizmi hakkında genel bilgilendirmenin yanında,
Başkomutan Tarihî Milli Parkı'nı MacCannell’in bir mekânın
mabetleşmesi süreçlerine göre değerlendirmişlerdir. Kılıç ve Akyurt
(2011), "Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi:
Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı" başlıklı
makalelerinde, Afyonkarahisar ilinin turizm ürün çeşitliliği içerisinde
ve destinasyon imajı konusunda mevcut olumsuzluğu ortadan
kaldırabilmesi, imajını kuvvetlendirebilmesi ile pazar payını
artırabilmesinde miras turizminin bir çeşidi olan hüzün turizminin
örnek bir model olarak kullanılabilirliğini irdelemeye yönelik
tartışmayla konuya uygun sonuca ulaşmaya çalışmışlardır. Çalışma
sahası ile doğrudan ilgili olmasa da çalışmaya kaynak oluşturması
açısından Sakal ve Akpınar (2003), "Başkomutan Tarihi Milli Parkı
Kocatepe Bölümü'nün Peyzaj Planlama Kriterlerinin Saptanması" adlı
makalelerinde, milli parkın Kocatepe bölümünün konumu, toprak ve
su varlığı, jeoloji gibi doğal özellikleri, sosyo-ekonomik yapı,
demografik yapı gibi kültürel özellikleri ve tarihi özellikleri
değerlendirilmiş, Bu bağlamda; planlama kriterleri saptanmış ve milli
parkın bu bölümü için koruma, kullanım ve tanıtım değerleri
irdelenmiştir. Suludere vd. (2011), "Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nın
Kültürel Jeoloji Değerleri ve Jeoturizm Potansiyeli" adlı bildirilerinde,
milli park ve çevresindeki önemli jeolojik oluşumları ve bunların
jeoturizm potansiyellerini belirlemeye çalışmışlardır.
Çalışma konumuza örnek oluşturması bakımından, Gelibolu
Yarımadası Tarihi Milli Parkı ile Nene Hatun Tarihi Milli Parkı ile ilgili
Doğaner'in (2006) "Savaş ve Turizm: Troya ve Gelibolu Savaş
Alanları", Zaman ve Coşkun'un (2012) "Milli Parklarda Kaynak Değer
Kullanımı İçin Bir Öneri: Nene Hatun Tarihi Milli Parkı", Yaşar'ın
(2001) "Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı (Barış Parkı), Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri" adlı makaleleri taranarak gerekli notlar
alınmıştır.
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Türkiye'deki Tarihi Milli Parklar
Bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender
bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve
turizm alanlarına sahip tabiat parçalarına milli park denilmektedir
(Milli Parklar Kanunu [MPK],1983: madde 2a). Tanımdan da
anlaşılacağı üzere milli parklardaki değerler koruma altına alınmakta,
dinlenme ve turizm amaçlı yararlanılması devletin izin ve denetimi
altında olmaktadır. Milli parklardaki doğal kaynak değerlerinin
yanında, kültürel kaynak değerleri de önemli bir yere sahip olmakta ve
koruma altına alınmaktadır. Bu kültürel değerlerden birisi de,
milletlerin ve bölgenin tarihinde önemli izler bırakan savaş alanları ve
bu alanlardaki anıtlar gibi kanıtlardır.
Türkiye'de ilk defa "milli park" terimi 1956 yılında 6831 sayılı
Orman Kanunu'nun 25. maddesinde yer almış ve ilk olarak 1958 yılında
"Yozgat Çamlığı" milli park ilan edilerek koruma altına alınmıştır
(Doğanay, Zaman, 2013:169-173). Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü verilerine göre 2016 yılında Türkiye'de 41 adet milli
park bulunmakta ve 834614 hektar alan kaplamaktadır. Bunlardan 6
adeti tarihi milli park statüsündedir. Milli park olarak 1973 yılında 33
bin hektar arazi üzerinde kurulan Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli
Parkı, 2014 yılında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığı adıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanmıştır.
Türkiye'deki tarihi milli parkların 4'ü, I. Dünya Savaşı ve Türk
Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı alanlar ile bu alanlardaki anıt, müze ve
şehitlikleri kapsamaktadır. Bu dört tarihi milli park 61186 hektar
üzerinde kurulmuştur ve 40948 hektarlık arazisi ile Başkomutan Tarihi
Milli Parkı, bu alanın %66.9 kadarını oluşturmaktadır. Tarihi milli
parklar yılın her döneminde ziyaretçi almakla birlikte, genellikle
olayların yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğramaktadır.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
Türkiye'deki tarihi milli parklar içerisinde önemli bir yeri
bulunan ve çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapan,
sahip olduğu değerlerle adeta bir açık hava müzesine sahip olan alan
içerisinde 56 yerli anıt, kale, tabya, müze ve şehitlik ile 35 yabancı
mezarlık ve anıt bulunmaktadır. Gelibolu Yarımadası üzerinde 1915
yılı Çanakkale Savaşları'nın geçtiği mekanları kapsayacak şekilde 1973
yılında milli park ilan edilen alan, 33000 hektarlık araziye sahiptir.
Çanakkale deniz ve kara savaşları, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya
Savaşı'ndaki en zorlu cephesidir.
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Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar
vermiştir. Dünyanın en stratejik alanlarından olan boğazlar ve
İstanbul'u ele geçirmek isteyen İngilizlerin liderliğindeki İtilaf
devletlerine karşı, Türk milletinin savunma destanı olan Çanakkale
Savaşları'nın geçtiği Gelibolu Yarımadası üzerindeki mekanları
kapsayan alan, 1973 yılında Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park'ı,
2014 yılında ise 6546 sayılı "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi
Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun" ile milli park
olmaktan ayrılarak "Tarihi Alan" olarak belirlenmiştir.
Son yıllarda ortalama yıllık 1,5-2 milyon ziyaretçinin geldiği
savaş alanına yerli ziyaretçilerin yanında başta Avustralya, Yeni
Zelanda ve Kanadalılar olmak üzere, İngiliz, Fransız, Almanların
yanında, ABD, Japonya gibi ülkelerin vatandaşları da ziyaret
etmektedir (Birdir vd, 2015: 16). Ziyaretlerin önemli bir kısmı deniz
zaferinin kazanıldığı ve kara savaşlarının yapıldığı ilkbahar ve yaz
aylarında yapılmaktadır.
Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı
Ankara İli Polatlı ve Haymana İlçeleri sınırlarında 75 km.lik bir
cepheyi ve 13850 hektarlık bir alanı oluşturan milli park, Anadolu Türk
tarihinin en önemli savaşlarından birinin geçtiği mekanları
kapsamaktadır. Eğer 22 gün ve 22 gece süren bu zorlu savaşı Yunan
tarafı kazansaydı, TBMM Sevr Antlaşması'nı kabul etmek zorunda
kalacaktı. İngilizlerin desteğini alan Yunan ordusunun ilerlemesi
durdurulmuş ve geri çekilmek zorunda bırakılmıştır. Sakarya Meydan
Muharebesi bu açıdan önem arz etmesinin yanında, Türk Ordusu 5713
şehit, 18.480 yaralı, 828 esir ve 14.268 kayıp olmak üzere toplam
39.289 zayiat vermiş bu nedenle de Mustafa Kemal Atatürk bu
muharebe için "Sakarya Melhame-i Kübrası" yani kan gölü, kan deryası
demiştir.Aynı zamanda bu muharebe sonunda bütün rütbeleri Osmanlı
Devleti tarafından geri alınan Mustafa Kemal'e "Mareşal" rütbesi ve "
Gazi" ünvanı verilimiştir.
Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Sakarya Meydan
Muharebesinin geçtiği alanlar, 8 Şubat 2015 tarih ve 29261 Sayılı
Resmi Gazetede ilan edilmek suretiyle ülkemizin 40. milli parkı olarak
kurulmuş ve 14 parçadan oluşmaktadır. Kaynak değerleri anıtlar,
şehitlikler, siperler, lojistik üslerdir. Mili park yeni kurulmasına
rağmen 2016 yılı itibariyle ortalama 14 bin kişi ziyaret etmiştir.
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Nene Hatun Tarihi Milli Parkı
Türk tarihinde 93 Harbi olarak geçen, 1877–1878 Osmanlı-Rus
Savaşında Erzurum şehrinin korunmasında etkin rol üstlenen, şehrin
doğu cephesini kontrol eden Topdağı'nın yamaçlarındaki Mecidiye ve
Aziziye tabyalarının, Ruslardan geri alınmasına önderlik yapan Nene
Hatun'dan adı alan milli park, Erzurum şehrinin 2 km. kadar doğusunda
bulunmaktadır Hatun Anıt Mezarı, siperler, şehitlikler, savaşta
kullanılmış maddi unsurlar ve izlerdir (Zaman, Coşkun, 2012:121).
Uzun yıllar askeri güvenlik bölgesi içinde yer alan saha, 18
Mayıs 2009 tarih ve 2009/15016 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Nene
Hatun Tarihi Milli Parkı adıyla ilan edilmiştir. Sahanın milli park
statüsünde koruma altına alınmasına, Topdağı yamaçlarında çevreye
hâkim noktalarda konuşlanmış tabyalar, Nene Hatun Anıt Mezarı,
siperler, şehitlikler, savaşta kullanılmış maddi unsurlar ve izlerdir
neden olmuştur (Zaman, Coşkun, 2012:121). Milli park 387 hektar alan
kapmakta ve son yıllarda yıllık yaklaşık 90 bin ziyaretçiye ev sahipliği
yapmaktadır.
Troya Tarihi Milli Park
Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki ticaret yolu üzerinde bulunan
Troya, Çanakkale Boğazı girişi yakınındaki Hisarlık mevkindeki Tunç
Çağından kalma kale ve kentle birlikte Troya Savaşı sonunda yok
edilen Kral Priamos'un efsanevi kentinin ortak adıdır. Troya Antik
kentin yeri ve kalıntıları Çanakkale Boğazı güney girişinde, Erenköy
(İntepe) Beldesi, Tevfikiye (Asarlık) köyü yakınında Hisarlık (eski
Pergamos) mevkiinde ovaya egemen bir tepecik üzerindedir
(canakkalekulturturizm.gov.tr).
Tahta at ile temsil edilen milli park, 13517 hektarlık alan
kaplamakta ve 1996 yılında tarihi milli park ilan edilmekle beraber
Dünya Kültür Mirası Listesinde de yer almaya başlamıştır. Troya Tarihi
Milli Parkı'nı yıllık ortalama 450-500 bin ziyaretçi ziyaret etmektedir.
Göreme Tarihi Milli Parkı
Erciyes ve Hasan Dağlarından çıkan tüflerin kapladığı arazide
oluşan Peribacaları ve tüf yığınları içerisine oluşmuş meskenler, köyler,
manastır ve kiliseler bulunduğu milli park, kuzeyde Kızılırmak, doğuda
Yeşilhisar ilçesi, güneyde Hasan ve Melendiz Dağları, batıda Aksaray
ve kuzeybatıda Kırşehir ile sınırlanan Kapadokya olarak da adlandırılan
sahayı kapsamaktadır. Nevşehir ili içerisinde 9160 hektar yüzölçümü
olan milli park alanı, tarih boyunca çeşitli uygarlıklar tarafından
yerleşme ve tarım amaçlı olarak kullanılmıştır (milliparklar.gov.tr).
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Tarihi, kültürel ve doğal değerleri bünyesinde bulunduran Göreme
Tarihi Milli Parkı, her mevsim yerli ve yabancı turistler tarafından
ziyaret edilmektedir. Özellikle 7-13. yüzyıllar arasında baskılardan
kaçan Hıristiyanların yerleşmesiyle Hıristiyanlığın önemli bir merkezi
haline saha, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne 1985 yılında
alınmış ve 1986 yılında tarihi milli park olarak ilan edilmiştir. Son
yıllarda Kapadokya'yı gezenlerin sayısı 1,8 milyon civarında olup
çoğunluğunu Japonlar, Almanlar ve Fransızlar oluşturmaktadır.
Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı
Kafkas Cephesi’nde, Kuzeydoğu Anadolu'da Osmanlı-Rus
Savaşı’nın yaşandığı bölgelerden olan “Kop Dağı”, Bakanlar
Kurulunun 2016/9486 sayılı kararı ile 31 Ekim 2016 tarihinde milli
park ilan edilmiştir.
Bayburt-Kop Savunması; Birinci Dünya Savaşında, Doğu
Cephesinde Rus ordusunun durdurulmasında önemli bir yeri olan;
yalnız doğu cephesinin değil savaşın ve geleceğimizin seyrini
değiştiren büyük bir mücadeledir. Birinci Dünya Savaşında Doğu
Cephesinin 3. Mıntıkasını teşkil eden alanda top yolları ve savaş
mevzileri iklim etmenleri dışında hiç bozulmadan günümüze kadar
gelmiştir. Sahada savaşta kullanılmış Osmanlı ve Rus savaş
malzemeleri bulunmuştur. Ayrıca çeşitli yerlerde mezar yerleri tespit
edilmiştir. Saha içinde tarihi sit alanı da bulunmaktadır
(bolge13.ormansu.gov.tr). Bayburt ili merkez ilçe ile Erzurum ile
Aşkale ilçesi sınırları içersinde yer alan milli park, 6335 hektar alan
kaplamaktadır.
Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı, 22519 hektarlık
arazi üzerinde 2004 yılında Erzurum-Şenkaya ve Kars-Sarıkamış ilçesi
sınırları içerisinde milli park olarak ilan edilmiştir. Sarıkamış
Allahuekber Dağları Milli Parkı, tarihi milli park olmamakla beraber
savaş unsurları barındırmaktadır. Bu milli parkta bulunan savaş
unsurları, Allahuekber Dağlarında 1914 – 1915 yıllarında Sarıkamış
Harekatı olarak bilinen harekatta yaklaşık 90 bin Türk askerinin
donarak şehit olmasından dolayı 20 tane şehitliktir. Bu şehitliklerden
sadece 8 tanesi bir abideye sahiptir. Geri kalanlar sınırları belirsiz
alanlar şeklindedir (bolge13.ormansu.gov.tr). Allahuekber Dağları
güvenlik bölgesi olması nedeniyle, bu milli parka ziyaretçi girişleriyle
ilgili kayıt tutulmamaktadır.
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Başkomutan Tarihi Milli Parkı
Türk Milli Mücadelesini sonuçlandıran dönem olan 26-30
Ağustos 1922 muharebelerinin geçtiği alanlar, daha sonraki nesillerin
hafızalarında yaşatmak adına ve bu bölgeyi koruma-kullanma dengesi
içerisinde sistemli faydalanma sağlamak amacıyla 1981 tarihinde
bakanlar kurulu kararıyla kurulmuştur (Kanlı, 2008:22).
Atatürk'ün 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'den başlattığı Büyük
Taarruz Harekatı'yla kanlı muharebeler sonucunda 27 Ağustos 1922
tarihinde Afyon Yunan işgalinden kurtarılmış, 28-29 Ağustos tarihinde
muharebelere devam edilerek Yunanlıların geri çekilmesi sağlanmış ve
30 Ağustos 1922'de Kütahya Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan
Muharebesi'nin kazanılması ile 5 gün 5 gece devam eden savaş
sonucunda Yunan birlikleri imha edilip dağıtılmıştır. Bozguna
uğrayarak İzmir'e doğru çekilen Yunan ordusunun toparlanarak
tutunmasına engel olmak ve ülkeyi tamamen düşman işgalinden
kurtarmak isteyen Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, 1 Eylül 1922'de
"Ordular İlk Hedefimiz Akdeniz'dir İleri !" tarihi emrini vermiştir.
İzmir'e doğru ilerleyen Türk Ordusu, 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de
Büyük Taarruz ile başlayan 9 Eylül 1922'de İzmir'in işgalden
kurtarılması ile sonuçlanan büyük bir başarıya imza atmıştır. En son 17
Eylül 1922'de Bandırma'da kalan Yunan birliklerinin tahliye olmasıyla
Yunan işgali son bulmuştur.
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da
Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin geçtiği alanlarda kurulan
Başkomutan Tarihi Milli Parkı 1981 yılında 40940 hektar arazi
üzerinde kurulmuştur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge
Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan milli park iki
bölümden oluşmaktadır. Afyonkarahisar ili sınırları içerisinde yer alan
Kocatepe Bölümünde; Kocatepe Anıtı ve Kitabesi, Yüzbaşı Agah
Efendi Şehitliği, Zafer Müzesi, Büyük Taarruz Şehitliği ve Başkomutan
Mustafa Kemal Anıtı ve Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği bulunmaktadır.
Mili parkın Kütahya ili sınırları içerisinde bulunan Dumlupınar
Bölümünde ise; Zafertepe Anıtı, Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı,
Şekip Efendi Şehitliği, Üç Tepeler Şehitliği (Büyük Aslanlılar
Şehitliği), Dumlupınar Müzesi, Dumlupınar Anıtı ve Atatürk Evi ve
Dumlupınar Şehitliği bulunmaktadır.
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Kocatepe Bölümü
Kocatepe Anıtı ve Kitabesi
Afyonkarahisar kentinin güneybatısında, Sandıklı Dağı uzantısı
üzerinde Afyon ve Sincanlı ovalarına hakim konumda bulunan
Kocatepe, 1874 rakıma sahiptir. Mustafa Kemal ve arkadaşları, 25
Ağustos 1922 günün akşamı buraya gelerek, 26 Ağustos 1922 günün
sabahı Anadolu'nun ve Türk Milletinin kurtuluşunu sağlayan, bağımsız
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş zeminini hazırlayan Büyük Taarruz
Harekatını sevk ve idare etmiş ve 27 Ağustos günü öğle üzeri buradan
ayrılmışlardır (Kanlı, 2008:29). Günümüzde Kocatepe'de Atatürk
Anıtı, Kitabe ve Seyir Terası bulunmaktadır (Fotoğraf 1).

Fotoğraf 1: Kocatepe Anıtı ve Kitabesi
Milli parkın en çok ziyaret edilen kısımlarından olan burada, her
yıl 25 Ağustos akşamı Afyonkarahisar Valiliği, Afyon Kocatepe
Üniversitesi, Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi işbirliğiyle
"Geleneksel Kocatepe Zafer Yürüyüşü" düzenlenmektedir. Şuhut İlçesi
Çakırözü Köyü ile Kocatepe arasında düzenlenen 14 km uzunluğundaki
bu Zafer Yürüyüşü'ne binlerce kişi katılmaktadır (Foto 2).
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Fototğraf 2: Zafer Yürüyüşünün gerçekleştiği Zafer Yolu
Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği
Kocatepe ile Afyonkarahisar kent arasında Büyükkalecik
Beldesinde bulunan şehitlik, Büyük Taarruz'un ikinci günü Kurtkaya
Tepesi'ndeki mücadelede şehit düşen Yzb Agah Efendi ve Ütgm
Feyzullah Efendi ile 100 Mehmetçik adına yapılmıştır (Kanlı, 2008:30).

Fotoğraf 3: Yzb Agah Efendi Şehitliği
Zafer Müzesi
Afyonkarahisar’ın 27 Ağustos 1922 günü saat 17:30'da
alınmasından sonra; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in yanında
Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa, Batı Cephesi Komutanı
İsmet Paşa olduğu halde Kocatepe’den inerek Afyonkarahisar’a
geldiklerinde konakladıkları binadır. Başkomutan, Genel Kurmay
Başkanlığı ve Batı Cephesi Komutanlığı karargâhı ilan edilen binada,
Başkomutan Mustafa Kemal, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa, Garp
Cephesi Komutanı İsmet Paşa kendilerine ayrılan odalarda kalırlar ve
kaldıkları bu odalar kendi adlarına ayrılarak düzenlenmiştir
(bolge5.ormansu.gov.tr). Afyonkarahisar kent merkezinde bulunan ve
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Başkomutan Tarihi Milli Parkı'na tahsis oluna bina, 1994 yılında Zafer
Müzesi olarak açılmıştır (Foto.4) (Kanlı, 2008:36).

Fotoğraf 4: Zafer Müzesi
Büyük Taarruz Şehitliği ve Başkomutan Mustafa Kemal
Anıtı
Afyonkarahisar kentinin 17 km kadar batısında İzmir-Antalya
yol kavşağının güneyinde bulunan Işık Tepe'deki şehitlik ve anıt,
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 26 Ağustos 1922
Kocatepe’de Büyük Taarruz Harekât Emrini vermesi ile birlikte 26-2728 ve 29 Ağustos 1922 de şehit düşen 275 Subay ve 2.150 Mehmetçik
anısına yapılmıştır (bolge5.ormansu.gov.tr). Şehitlikte, şehitler için
yapılan sembolik mezar taşları ile arka tarafta kaidesi ile birlikte 18 m
yüksekliğe sahip olan Başkomutan Mustafa Kemal anıtı bulunmaktadır
(Foto 5).

Fotoğraf 5: Büyük Taarruz Şehitliği ve Başkomutan Mustafa Kemal
Anıtı
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Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği
Afyonkarahisar kentinin güneybatısında Sinanpaşa kentinin ise
güneyinde Sandıklı Dağı uzantısı üzerindeki 1591 rakımlı Çiğiltepe'de
yer alan şehitlik, 27 Ağustos 1922 günü Başkomutan Gazi Mustafa
Kemal'e verdiği "yarım saat sonra hedeflere vasıl olacağız" sözünü
yerine getirememenin üzüntüsü ile intihar eden 57. Tümen Komutanı
Miralay Reşat Bey ve o çevrede şehit düşenlerin anısına yapılmıştır
(Foto 6).

Fotoğraf 6: Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği
Dumlupınar Bölümü
Zafertepe Anıtı
Kütahya ili Altıntaş ilçesi Zafertepe Çalköy'ün 3 km kadar
güneyinde yer alan tepe, 30 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa
Kemal'in Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni sevk ve idare ettiği
yerdir. Zafertepe'deki Zafer Anıtı, çatılmış silahların uzaktan görünüşü
veya alev alev meşale hissi uyandırmakta olup asıl manası ile Kurtuluş
Savaşı’nı sembolize etmektedir. Anıtı bir kütle olarak meydana getiren
değişik yöndeki üçgen bloklar; milletimizin, yakın ve uzak milletlerin
göstermeye hazırlandıkları haksızlığa feveran, iç ve dıştaki düşman
kuvvetlerinin mukabil hareketlerini ve çeşitli müdahalelerden sonra,
milletin tek vücut halinde birleşerek kazandığı 30 Ağustos Zaferini
canlandırır ve gelecek nesilleri Türk Milletinin içte ve dışta meydana
gelebilecek kötü tesirlere karşı, er geç birleşerek zafere gidilebileceğini
sembolize eder (bolge5.ormansu.gov.tr) (Foto 7).
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Fotoğraf 7: Zafer Tepe Anıtı
Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı
Anıt, Zafertepe Çalköy'ün 2 km kadar güneybatısında KütahyaDumlupınar karayolunun kenarında yer almaktadır. Başkomutan
Meydan Muharebesi'nin yapıldığı muharebe alanlarından Berberçam
Tepe'de, şehit olmasına rağmen sancağı dimdik tutan aziz şehidin
anısına, savaş sonrasında şehit asker anıtı için bunun sembol
alınmasıyla yapılmıştır. Bunu emreden ve 1924 yılında temel atma
törenine bizzat katılan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'dir (Foto 8).

Fotoğraf 8: Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı
Yzb Şekip Efendi Şehitliği
Zafertepe
Çalköy'ün
batısında
Kütahya-Dumlupınar
karayolunun kenarında 29 Ağustos 1922 muharebesinde şehit düşen
Yüzbaşı Şekip Efendi ve arkadaşların namına inşa edilmiş şehitliktir
(Foto 9).
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Fotoğraf 9: Yzb Şekip Efendi Şehitliği
Üçtepeler (Aslıhanlar) Şehitliği
Dumlupınar
ilçesinin
kuzeyinde
Kütahya-Dumlupınar
karayolunun 3 km batısında Büyükaslıhanlar Köyü'nde bulunan
şehitlik, 30 Ağustos 1922 muharebesinde burada şehit düşen Binbaşı
Yusuf Ziya, Üsteğmen Ahmet, Teğmen Halil ve 42 Mehmetçik anısına
inşa edilmiştir (Foto 10).

Fotoğraf 10: Üçtepeler (Aslıhanlar) Şehitliği
Dumlupınar Şehitliği
Dumlupınar kentinin 2 km kadar güneybatısında Dumlupınarİzmir karayolunun kenarında Cafer Gazi Tepesi ve eteklerine inşa
edilmiş olan şehitlikte; Şadırvan, Namazgah, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak Paşa üçlü Anıtı, Milis Anıtı, 500
Kişilik Şehit Mezarları ve Kitabeleri, Baba-Oğlu Anıtı ve tepede
bulunan Mehmetçik Anıtı bulunmaktadır (bolge5.ormansu.gov.tr)
(Foto 11).
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Fotoğraf 11: Dumlupınar Şehitliği
Şehit Baba-Oğul Anıtı
Oğlu Mehmet daha 8 yaşında iken, 1912 yılında Balkan Savaşı,
ardından Galiçya, Hicaz, Yemen ve Kafkasya'da 11 yıl cepheden
cepheye koşturan Çetmilli Kara Ali Çavuş'un, Başkomutan Meydan
Muharebesi'nde, 11 yıl önce köyünde bıraktığı oğlu Alay Sancaktarı
Onbaşı Mehmet Onbaşı ile karşılaşması ve oğlunun kollarında şehit
olmasının anısına yapılmıştır (Foto 12). Şehidin Oğlu Mehmet Onbaşı
ise; 9 Eylül’de İzmir’e giren birliğin başında şehit olmuştur
(bolge5.ormansu.gov.tr) . Anıt, Dumlupınar Şehitliğinde tepenin
eteğinde bulunmaktadır.

Fotoğraf 12: Şehit Baba-Oğul Anıtı
Dumlupınar Anıtı ve Atatürk Evi
Başkomutan Meydan Muharebesinde, Başkomutan Mustafa
Kemal Paşa'nın, ordularına " Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !"
emrini, verdiği karargah yerinde yapılan anıt, 4 m yüksekliğinde
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Atatürk heykeli ile Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni sembolize eden
yıldırım şerefelerini gösteren beton fondan oluşmakta olup,
Dumlupınar kent merkezinde bulunmaktadır (Foto 13).

Foto 13: Dumlupınar Anıtı
Kurtuluş Savaşı sırasında Gazi Mustafa Kemal'in, karargâh
olarak kullandığı bu ev aslına uygun olarak yeniden yapılmış ve
’’Atatürk Karargâh Evi’’ olarak 30 Ağustos 2003 tarihinde ziyarete
açılmıştır (Foto 14) (kulturportali.gov.tr/turkiye/kutahya).

Foto 14: Atatürk Karargâh Evi
Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi
Dumlupınar ilçe merkezinde bulunan müzede, Kurtuluş
Savaşı’na ait eşyalar ile o dönemi yansıtan fotoğraflar ve belgeler yer
almaktadır. 30 Ağustos 1997 tarihinde ziyarete açılmıştır (Foto 15).
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na aittir. Başkomutan Tarihi Milli Parkı
sınırları içinde yer almaktadır (http://kutahyamuzesi.gov.tr).
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Foto 15: Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi
Türkiye'de Savaş Alanları Turizmi İçerisinde Başkomutan
Tarihi Milli Parkı'nın Yeri
Türkiye'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü'nün koruması altındaki Milli Parklar ve
Tabiat Parklarında 2016 yılı ziyaretçi sayısı 17 milyona ulaşmıştır.
Korunan alanlar içerisinde en fazla ziyaretçi ağırlayan 1 milyon 650 bin
kişi ile Marmaris Milli Parkı olurken, 1 milyon 450 bin ile Ankara
Soğuksu Milli Parkı 2., 1 milyon 410 bin ziyaretçi ile Uludağ Milli
Parkı 3. olmuştur (ormansu.gov.tr).
Daha önce Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı iken 2014
yılında "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı"
kurularak Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanan Gelibolu Yarımadası
Tarihi Milli Parkı'nın yıllık ziyaretçi sayısı da 1,5-2 milyona
ulaşmaktadır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası uçakların geliştirilmesi, jet
motorunun bulunması, askerlerin ve yakınlarının bu büyük savaşların
yapıldıkları yerleri görmek istemeleri; farklı turizm çeşitlerinin
gelişmesine ve uluslararası seyahatlerin büyük oranda artmasına neden
olmuştur. Çeşitlenen özel ilgi turizmi tiplerinden biri olan ve savaş
mekanlarıyla kanıtlarını görmek arzusunun ortaya çıkardığı turizm
tipine "savaş turizmi" denilmektedir. Yalnız günümüzde "savaş
turizmi" kavramı, savaş olan bölgelere savaşı görmek, ateşli ve tehlikeli
ortamlarda heyecan dolu macera yaşamak veya savaş alanlarındakilere
yardım etme duygusu için yapılan ekstrem turizm hareketinin
karşılamaktadır. Bu tür etkinliklere katılanlara da "savaş turistleri"
denir. Bu nedenle savaş alanlarına savaş sonrası yapılan, savaş

766 | Türkiye’de Savaş Alanları Turizmi
mekanlarıyla kanıtlarını görmek amacı güden turizm çeşidine "savaş
alanları turizmi" demek daha doğru olacaktır.
Toplumların tarihinde önemli izler bırakan savaşlarda
kaybedilenleri, savaş alanlarındaki mezarlılar, anıtlar, abideler gibi
somut değerlerin vasıtasıyla anmak ve geçmişe olan minnet ve vefa
duygusunu yaşatmak arzusu ile yapılan "savaş alanları turizmi",
Türkiye'de de son yıllarda önemli kazanmıştır.
Türkiye'de "savaş alanları turizmi" ne destinasyon alanı
oluşturan yerler genellikle Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma ve denetim altına
alınmış ve "tarihi milli park" olarak adlandırılmıştır. Bunlar;
Başkomutan Tarihi Milli Parkı, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, Troya
Tarihi Milli Parkı, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Kop
Dağı Tarihi Milli Parkı ve Göreme Tarihi Milli Parkı'dır. 1915
Çanakkale Savaşlarının geçtiği mekanları kapsayan "Gelibolu
Yarımadası Tarihi Milli Parkı", 2014 yılında "Çanakkale Savaşları
Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı" adıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına
bağlanmıştır. Bu savaş alanlarından 5'i I. Dünya Savaşı ve Türk
Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı alanlar ile bu alanlardaki anıt, müze ve
şehitlikleri kapsamaktadır.
Türkiye'de "savaş alanları turizmi" denildiğinde ilk akla gelen ve
yıllık ziyaretçi sayısı en fazla olan Çanakkale Savaşları'nın geçtiği
mekanlar ile bu savaşa ait kanıtlar ile şehitlikler, yabancı mezarlıkları,
abideler, anıtların, tanıtım merkezi gibi unsurların bulunduğu Gelibolu
yarımadasıdır. Çanakkale Savaşlarının geçtiği bu mekanları yerli ve
yabancı yıllık 1,5-2 milyon kişi ziyaret etmektedir. Tarihi Milli
Parkların çoğunluğunda, milli park sahalarının oldukça geniş alana
yayılması ve birçok üniteden oluşması nedeniyle, girişlerin kontrollü
olmaması ziyaretçi sayılarının tahmini olarak verilmesine neden
olmaktadır. Bunlardan Troya Tarihi Milli Parkı'nın girişinin kontrollü
ve ücretli olması ziyaretçi sayısının gerçek değerleri vermesini
sağlamıştır. Bazı tarihi milli parklar içerisindeki müzelerde de girişler
kontrollü ve ücretli olmaktadır. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi
Alan Başkanlığı içerisindeki "Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi"nde
de girişler kontrollü olduğu için ziyaretçi sayıları ile ilgili sayısal
istatistiki bilgiler bulunmaktadır. Ancak buradaki savaş alanlarına gelen
ziyaretçilerin tamamı bu tanıtım merkezini ziyaret etmedikleri için,
buradaki savaş alanlarını gezen ziyaretçi sayıları yaklaşık 2 milyon
civarında iken, tanıtım merkezini ziyaret edenlerin sayısı 300 bine
yaklaşmaktadır. Aynı şekilde Başkomutan Tarihi Milli Parkı
içerisindeki Zafer Müzesi ile Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni
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gezen ziyaretçi sayıları 12-14 bin civarında olup bu sayılar ile tarihi
milli parkları gezen ziyaretçi sayıları arasında çok önemli farklar
bulunmaktadır.
Tablo 1 :Türkiye'de Tarihi Milli Parklar Ziyaretçi Sayıları
(2016)
Kuruluş
Tarihi

Ziyaretçi Sayıları

Troya Tarihi Milli Parkı

1996

480 418

Göreme Tarihi Milli Parkı

1986

510 115

Başkomutan
Parkı

Milli

1981

62 500

Nene Hatun Tarihi Milli
Parkı

2009

91.535

Kop Dağı Tarihi Milli Parkı

2016

31.10.2016 tarihinde
Milli Park ilan
edilmesi nedeniyle
yılı 2016 ziyaretçi
sayısı
bulunmamaktadır.

Sakarya
Muharebesi
Parkı

Meydan
Tarihi Milli

2015

13 991

Çanakkale
Gelibolu
Başkanlığı

Savaşları
Tarihi
Alan

1973

1-5, 2 milyon

Tarihi Milli Park

Tarihi

Kaynak: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Tabloda da görüldüğü gibi Türkiye'deki Tarihi Milli Parklar
içerisinde 2015-2016 kuruluş tarihli olanlar dışında en az ziyaret edilen
tarihi milli park, çalışma konumuzu da oluşturan Başkomutan Tarihi
Milli Parkı'dır.
Başkomutan Tarihi Milli Parkı ziyaretçi sayı istatistiklerine
bakıldığında ziyaretçi sayısının düşük olmasının yanında, ziyaretçi
 Bu sayı Nevşehir İl

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Göreme Açık Hava Müzesi ziyaretçi
sayısıdır. Göreme Tarihi Milli Parkı ile Kapadokya'nın Kayalıkları Alanları adıyla
koruma altına alınan sahanın ziyaretçi yıllık ziyaretçi sayısı 1,8 milyon civarındadır.
 Kaynak: Birdir vd, 2015: 16
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sayısının yıllar arasında dengeli olmadığı da görülmektedir (Tablo 2).
Bu durum üzerinde, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarının
bazı yıl düzenledikleri veya teşvik ettikleri geziler etkili olmaktadır. Bu
geziler resmi nitelikli olması nedeniyle kayıt altına alınmanın yanında,
ziyaretçi sayılarının artmasında da etkili olmaktadır. Milli parka gelen
ziyaretçi sayılarının yıl içerisindeki dağılımına yıllık ziyaretçi sayısının
en fazla olduğu 2013 yılı ziyaretçi istatistikleri dikkate alınarak
bakıldığında (Tablo 3), bakıldığında; Nisan ayından Ekim ayına kadar
olan devre olduğu, ay bazında ise en fazla ziyaretçinin Ağustos ayında
olduğunu görülmektedir. Bu ise, 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan
gece düzenlenen ve geleneksel hale getirilen "Kocatepe Zafer
Yürüyüşü"ne katılımın sayısından kaynaklanmaktadır.
Tablo 2: Başkomutan Tarihi Milli Parkı 2012-2016 Yılları
Ziyaretçi Sayıları
Yıllar

2012

2013

2014

2015

2016

Ziyaretçi
Sayısı

50200

83969

46880

21760

62600

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü verileri

Tablo 3 : Başkomutan Tarihi Milli Parkı 2013 Yılı Ziyaretçilerinin
Aylara Dağılımı
Aylar

OcakŞubatMart

NisanMayısHaziran

TemmuzAğustosEylül

EkimKasımAralık

Toplam

Ziyaretçi
Sayısı

8285

25473

39031

11180

83969

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü verileri
Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nın Kocatepe Bölümü
Afyonkarahisar kentinin güneyinde kente yakın konumda, Dumlupınar
Bölümü ise Kütahya-Uşak Karayolu üzerinde Kütahya-Uşak ve
Afyonkarahisar arasında her üç kente de 50 ile 80 km kadar yakın
konumda bulunmaktadır. Genel olarak da tarihi milli parkın,
Türkiye'nin kalabalık kentlerine yakın denebilecek mesafede
bulunması, aynı zamanda turizm faaliyetlerinin canlı olduğu ve fazla
turist alan destinasyon alanları yolu üzerinde bulunmasına rağmen
ziyaretçi sayısının düşük olması dikkat çekicidir. Ankara-İzmir,

Nusret Koca

| 769

İstanbul-Antalya karayolu güzergahları tarihi milli parkın oldukça
yakınından geçmektedir.
Milli parkın ziyaretçi sayısı içerisinde öğrenci sayısı oldukça
fazladır. Milli parka en fazla ziyaretçinin geldiği Kocatepe Zafer
Yürüyüşü ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi yıl dönümleri 26-30
Ağustos tarihlerinde okulların tatil dönemlerinde olması, bu törenlere
katılan ziyaretçi sayılarının daha da artmasını engellemiştir.
Sonuç ve Öneriler
Son yıllarda çeşitlenen turizm faaliyetleri içerisinde, milli ve
evrensel tarihte önemli yeri bulunan "savaş alanları" hem dünyada hem
de Türkiye'de önemli destinasyon alanlarını oluşturmaya başlamıştır.
Evrensel düzeyde olan savaş alanları, yerli ve yabancı ziyaretçiler
tarafından ziyaret edilirken, milli düzeyde olan savaş alanları daha
ziyade yerli ziyaretçiler tarafından ziyaret edilmektedir.
Başkomutan Tarihi Mili Parkı'nın sınırları içerisinde kalan savaş
alanları, topraklarının işgaline karşı Milli Mücadele veren Türk Milleti
ile İtilaf devletlerinin desteklediği Yunan Orduları arasında olmuştur.
Bu nedenle ziyaretçilerin tamamını yerli ziyaretçiler oluşturmaktadır.
Başkomutan Tarihi Milli Parkı ziyaretçi sayıları, yakın Türk tarihindeki
korunan savaş alanları içerisindeki ziyaretçi sayıları ile kıyaslandığında
oldukça düşük rakamlarda kaldığı görülmektedir. Bu durum üzerinde;
Milli parka girişlerin kontrollü olmaması nedeniyle sayısal
verilerin tahmini olması,
Kocatepe Zafer Yürüyüşünün ve Zafer Bayramı kutlamalarının
okulların tatil dönemine rastlaması nedeniyle, bu dönemdeki ziyaretçi
öğrenci sayısının az olmasının da ziyaretçi sayısı üzerindeki olumsuz
etki oluşturması,
Türkiye'nin önemli turizm alanlarına yakın ve özellikle
Afyonkarahisar ve Kütahya'da termal turizm alanlarının olması
nedeniyle buralara her yıl önemli sayıda turist gelmesine (Örneğin;
2016 yılı itibariyle Afyonkarahisar'da turizm ve belediye işletme belgeli
konaklama tesislerinde yaklaşık 685 bin yerli 12 bin yabancı
konaklamıştır) rağmen, tarihi milli parkı ziyaret edenlerin sayısı
oldukça düşük kalmakta (2016 yılında 62 bin ziyaretçi milli parkı
gezmiştir), bu da tanıtım eksiklerinin olduğunu göstermektedir. Oysa
tanınırlık turistik çekim alanı oluşturmada son derece etkili olmaktadır.
Kutlamaların yıldönümüne devlet büyüklerinin katılması, ulusal
medyanın haberlerinde burasının daha fazla yer almasına neden olacağı
için, tanınırlık düzeyi üzerinde olumlu etki oluşturacaktır. Günümüzde
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bilgiye ulaşmada en etkili yol olan internette yer alan tanıtıcı sitelerin,
daha cazip ve ilgi çekici şekilde düzenlenmesi de tanınırlık üzerinde
etkili olacaktır.
Savaş alanları ve bu alanlarda yaşanan hatıralar yerli turistlerin
vatanseverlik ve milliyetçilik duyguları üzerinde etkili olmaktadır.
Savaş alanları ve alanlardaki hatıralar millet ve vatan sevgisini
geliştirme ve pekiştirme üzerinde etkili olduğuna göre, özellikle orta
okul ve lise düzeyindeki öğrencilerde vatan-millet sevgisini geliştirmek
için, bu alanlara geziler düzenlemek gerekli olmaktadır. Yalnız bu tür
gezilerin, düşmanlığı taze ve diri tutmak yerine, tarihten ders alarak
geleceğe daha bilinçli bireyler yetiştirmek, milli şuurun ve vatan
sevgisini yerleştirmek üzere olmalıdır.
İnsanların ziyaret ettikleri mekanlardaki somut materyaller daha
fazla merak uyandırmaktadır. Bu nedenle savaş alanlarındaki savaş
karargah mevkileri, siperler, anıtlar, müzeler, kaleler, savaşta kullanılan
silah ve teçhizatların sergilendiği müzeler ziyaretçiler için oldukça
önemlidir. Örneğin dünyada savaş alanları turizmi denildiğinde ilk akla
gelen yerlerin başında Vietnam gelmektedir. Vietnam'da turistlerin en
fazla ziyaret ettikleri yerlerin başında Vietnam-ABD savaşları
döneminden kalan ve turistler için yeniden düzenlenen Cu Chi
Tünelleri'dir. Bu nedenle Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nda da Türk
Kurtuluş Savaşı dönemini canlandıran somut unsurlar aslına uygun
olarak yeniden inşa edilmeli, doğa ve insan unsuru ile tahrip edilenlerin
ise restore edilmesi gereklidir.
Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nın 2 bölümden ve birbirlerinden
oldukça uzak mesafede çok sayıda üniteden oluşması, okulların eğitim
amaçlı gezilerinde sadece tek ünitenin ziyaret edilmesine (Örneğin
Afyonkarahisar'daki okulların sadece Kocatepe'yi ve Kocatepe yolu
üzerindeki üniteleri ziyaret etmeleri) neden olmaktadır.
Türk Kurtuluş Savaşı'nın en önemli safhası olan Kocatepe ve
Dumlupınar Muharebelerini tıpkı Çanakkale Tanıtım Merkezi gibi
"tanıtım merkezi" bulunmamaktadır. Afyonkarahisar kentinin 9 km
kadar batısında her yıl çok sayıda ziyaretçinin geldiği veya transit
geçerken uğradığı alışveriş merkezlerinin olduğu kavşağa ya da yakın
çevresine yapılacak tanıtım merkezi, buradaki savaş alanlarına duyulan
ilgiyi arttıracaktır.
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WHISTLEBLOWING (BİLGİ İFŞASININ) ÖRGÜTSEL
GÜVENE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMA
THE EFFECTS OF WHISTLEBLOWING ON THE ORGANIZATINAL
TRUST
Nurten Ebru ÖZDEMİR
Özet
Günümüz dünyası işletmeler arasında ciddi rekabetlerin olduğu bir ekonomik
düzen üzerine kurulmuştur. İşletmeler bu nedenle çeşitli etik dışı çalışmalar
yürütebilmektedirler. Ya da işletme içindeki personel de kendini daha yüksek
mertebelere getirmek için etik kurallara uymayan davranışlar
sergileyebilmektedir. Bu durum işletme içindeki örgütsel güveni zedelemekle
kalmamakta, aynı zamanda şirket imajını hem müşterilere hem rakiplere hem
de iş ortaklıklarına karşı zedelemektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı,
işletmeler bilgi ifşasına önem vermekte, olası etik dışı durumların yöneticiler
tarafından bilinerek müdahale edilmesini istemektedirler. Bu çalışmanın amacı,
işletmelerde bilgi ifşasının güven ile ilişkisini incelemektir. Bu amaç
doğrultusunda öncelikle birinci bölümde bilgi ve bilgiyi elde etme hakkında
literatür taraması yapılmış bilginin önemi açıklanmıştır. Buna ek olarak
whistleblowing kavramının ne olduğu, tarihçesi ve işletmelerde nasıl ortaya
çıktığı ile ilgili araştırma da bu bölümde yer almaktadır. İkinci bölümde,
gündelik hayatta sıkça karşımıza çıkan “güven” kelimesinin ayrıntılarına yer
verilmiştir ve örgütsel boyutta güvenin hangi koşullar ile sağlanacağı sorusu
üzerinde durulmuştur. Bu bölümün ardından, 3. Bölümde ise turizm
sektöründeki işletmenin çalışanları arasında bir anket düzenlenmiştir. Ankete
verilen yanıtların doğruluğu çalışmanın sınırlılıklarını belirlemiştir. Sonuç
olarak, bilgi ifşasına yatkınlığın, örgütsel güven ile doğrudan ilişkili olduğu
tespit edilmiştir. Bir diğer sonuç ise, örgüte güven oranının daha fazla olduğu
çalışanların, örgütü korumak amacı ile üstlerine etik dışı olayları iletmekten
kaçınmadığıdır.
Anahtar Kelimeler: Bilgi İfşası, Örgütsel Güven, Etik

Abstract
In today’s World the economic operations are based on a intense competition.
By this reason, sometimes the companies can show a tendency to some
unethical applications or in the competitive working area the stuff can do the
same to seem more popular and successfull. Therefore, the image of the
company can be bruised and it can be disfavour for the customers, competitors
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or co-conspirators. because of these negative effects, the owners of the
companies want the unethical situtations must be known by the managers with
whistleblowings. The goal of this study is to understand the relationship
between whistleblowing and organizational trust. By this reason, in the first
chapter of the study the term information and the achievement ways of it have
been surveyed from the literature. Then, in the same chapter, the term
whistleblowing and the short history of whistleblowing have been surveyed. In
the second chapter, a very common word “trust” has been explained and the
term “organizational trust” has been determined.The question of that part was
how to get the organizational trust in the companies. After these parts, at the
third part of the study, a questionnaire has been applied to tourism workers to
understand this relationship. The limitations of the study is the answers on the
questionnaire. As the result there is a closed relationship between
whistleblowing and organizational trust and the trusted workers make
whistleblowing more than the others to protect their companies.
Key Words: Whistleblowing, OrganizationalTrust, Ethics

1. Giriş
Günümüz dünyasında işletmelerin ayakta kalabilmeleri için en
önemli kaynaklarından birini de bilgi oluşturmaktadır. İşletmelerde tüm
faaliyetler bilgiye dayandırılarak planlandığı takdirde, daha bilimsel
metotlar izlenecek, buna göre organizasyonun hedeflerine ulaşması da
kolaylaşacaktır. Günümüzün rekabet ortamında, bilgi işletmeler için
hayati önem taşımaktadır.
Yine yoğun rekabetin yaşandığı ekonomi dünyasında, gerek
müşteriler, gerek rakipler, gerek iş ortakları gerekse çalışanlar bilginin
doğruluğundan emin olmak istemekte, etik dışı durumları tespit etmek
için büyük hassasiyet göstermektedirler. Çünkü rekabette avantaj elde
etmek isteyen kimi işletmeler ya da çalışalar, çeşitli etik dışı tutumlar
sergileyebilme eğilimi göstermekte, bu durum işletmenin imajını
zedeleyebilmektedir.
İşletme yöneticileri, olası etik dışı durumları engellemek için
şirket içinde örgütsel güven unsurunu oluşturmaya ve yerleştirmeye
çalışmaktadırlar. Bu sayede işletmenin çıkarlarını kendi kişisel
çıkarlarından önde tutan çalışanlara sahip olmayı istemektedirler.
Bu çalışmada işletmelerde örgütsel güven oluşturmak için
yöneticiler tarafından ne tür uygulamaların yapılması gerektiği
araştırılacaktır. Ardından bilgi ifşası kavramının ortaya çıkışı ve
tarihteki önemli bilgi ifşası olayları incelenecek, bilgi ifşasının
işletmelere getirdiği faydalar ve zararlar üzerinde durulacaktır. Amaç,
örgütsel güven ile bilgi ifşası arasında bir ilişkinin olup olmadığını
sorgulamaktır. Bilgi ifşasının sağlanması ve olası etik dışı durumların
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işletmenin dışına taşmadan yöneticiler tarafından önlenebilmesi için
yapılması gerekenlerin ne olduğu sorusuna da yanıt aranacak olan bu
çalışmada, literatür araştırmalarının ardından, turizm sektöründe hizmet
veren otel çalışanları üzerinde bir anket uygulanacak, bilgi ifşası yapma
eğilimleri hakkında fikir sahibi olunmaya çalışılacaktır. Anket
sorularına verilen cevapların doğruluğu çalışmanın sınırlılıklarını
belirlerken, diğer taraftan bilgi ifşasına hangi çalışanların daha yatkın
olduğu, bu unsurda demografik özelliklerin ve eğitimin etkisinin olup
olmadığı araştırılacaktır. Bilgi ifşası gerçekleştirme eğilimindeki
personelin düşünce yapısı incelenecektir. Böylelikle işletmedeki güven
durumunun tespiti yapılarak bilgi ifşası ile arasındaki ilişki hakkında
gerçekçi bulgular elde edilmeye çalışılacak, işletmedeki etik dışı
durumları engellemek ve örgütsel güveni oluşturarak yerleştirmek için
ne tür önlemler alınması gerektiği konusunda bulgular tespit
edilecektir.
2. Bilgi Tanımı Ve Bilgi Paylaşımının Temel İlkeleri
“Bilgi”, Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre, insan aklının
erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat anlamına
gelen isimdir (TDK, 2014: 08.09.2014). Yine aynı kaynağa göre, bilgi,
öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek ve malumat
anlamına gelmektedir.
Araştırmalara göre, bilgi, gündelik hayatta en çok kullanılan
kelimeler arasında yer almaktadır ancak, “bilgi nedir?” sorusu insanlara
yöneltildiğinde, net bir cevap elde etmek oldukça zordur (Uçak, 2010:
705). “Bilgi” kavramı, zaman içerisinde değişik anlamlar ifade etmiştir.
Temeli felsefeye de dayandırılan bilgi (Tonta, 2004: 2) aslında Yunanca
asıllı “informo” kelimesinden türemiştir. Informodan türemiş olan
“information” kelimesi, ilk ortaya çıktığı zamanlarda, Yunan
kültüründe, öncelikle biyoloji ve pedagoji ile ardından ahlakı anlatmak
amacı ile kullanılmıştı. “İnformo”, kültürlerin etkileşimleri ile zaman
içinde Avrupa’ya geçiş yapmış ve burada, zihnin veya karakterin
şekillendirilmesi, bir kalıba sokulması, eğitim ve öğretim anlamına
gelmiştir. Bilginin günümüze en yakın kullanımı, Orta Çağ’da ortaya
çıkmış ve bilgi kelimesi, “şekil vermek” sonra da “herhangi bir şeyin
bir başkasına iletilmesi” manasına gelmeye başlamıştır (Uçak, 2010:
707).
Günümüzde ekonomik faaliyetler küreselleşmiştir. Bu sebeple,
işletmelerin de birbirleri ile etkileşimleri oldukça artmıştır. İşletmelerin
faaliyetlerinin küreselleşmesi, ülkeler arası ekonomik işbirliklerinin
kurulması, ekonomik olarak sınırların ortadan kalkması, yatırım ve
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ticari konularda engellerin azalması, rekabetin daha hissedilir olması
anlamına gelmektedir (Karahan, 2009: 62).
Tüm bu gelişmeler, işletmelere faaliyetleri konusunda avantajlar
sağlarken, pazarı da oldukça genişletmiş, yeni oyuncuların ortaya
çıkmasını, dolayısıyla rekabetin artmasını da beraberinde getirmiştir.
İşte bu durumda, işletmeler, bilgi ve deneyimlerinden
faydalanarak pazardaki paylarını korumaya çalışmak zorunda kalmış,
tamamen bilgiye dayanan faaliyetler yürüterek hedeflerini genişletme
çabasına girmişlerdir. Bilginin önemi burada ortaya çıkmaktadır.
Bunun yanı sıra, bilmek, gerçekliğin öğrenilmesine katkı sağlamaktadır
ve bilgi yeni bilgileri de beraberinde getirmektedir.
Bilgi varlığı ile diğer bilgileri çağırmakta, her yeni bilgi başta
insanlık olmak üzere, tüm örgütlere yeni beceriler getirmektedir.
Günümüzde temel ihtiyaçlarımızı hızla giderebiliyor olmak bile
bilginin eseridir(Yılmaz, 2009: 30).
Bilgiyi paylaşmak, bir ortamdaki ya da konu ile ilgili tüm
bireylerin ve birimlerin bilgiyi almalarını, onu anlamalarını ve bilgiye
erişmelerini sağlama amacını taşıyan eylem olarak adlandırılabilir.
Bilgiyi yaymada en önemli nokta, doğru bilgiyi insanlara doğru
zamanda ulaştırmaktır. Bilginin ihtiyaç duyan doğru bireylere
gönderilmesi de en önemli bir diğer noktadır. Benzer biçimde bilginin
paylaşımı esnasında hızlı ve etkin olmak gerekmektedir. Bu sayede
bilginin yerel düzeyde kalmasına engel olunacaktır (Durna, 2005: 76).
Bilgi, doğduğu yerde kalmadığında, hızla yayılma gösterdiğinde,
özellikle kar amacı güden işletmeler için büyük kazançlar
getirebilmektedir. Bilginin paylaşılması, örgüt içinde ne kadar çok
kişiye yayılırsa o denli etkisi büyük olmaktadır. Örgütler, yazılı, sözel,
görsel raporlar, site ziyaretleri ve turları, personel rotasyon programları,
eğitim ve yetiştirme programları ile bilginin iletilmesini
sağlamaktadırlar.
 Bilgiyi Üretme
Küreselleşmenin de etkisiyle yerel pazarların bile sınırları
ortadan kalkmış, işletmeler arasındaki rekabet daha hissedilir hale
gelmiştir. Bu sebeple günümüzde, bilgi hammadde, sermaye ve
işgücünden oluşan geleneksel üretim faktörlerinden daha önemli bir
hale gelmiştir ve rekabet üstünlüğü yaratabilmek için stratejik bir
kaynak olarak kabul edilir olmuştur (Durna, 2005: 74).

Nurten Ebru Özdemir

| 777

İşletmeler etraflarındaki olayları, insanları ve finansal
alışverişleri izleyerek bilgi toplarlar ve ekonomi dünyasına da bilgi
kaynaklığı ederler. Örgütler için bilginin toplandığı en önemli
kaynaklar müşteriler, eğitim birimleri, eski verilerin yorumlanması,
raporlar ve toplumdur (Beijerse, 2000: 170).
Bilginin toplanması ve doğru yorumlanması işletmelerin
kaynaklarını doğru kullanmalarına, verimliliklerini arttırmalarına,
doğru yatırımlar yapmalarına ve müşterilerinin beklentilerini daha
kolay karşılamalarına olanak sağlamaktadır. Bilginin toplanması ve
üretilmesi için örgütün müşterileri, satıcılar, ortaklar ve hatta rakiplerle
kurulan günlük etkileşimlerini arttırması ve iyi gözlemlemesi
gerekmektedir(Durna, 2005: 75).
 Bilgiyi Depolama
İşletmelerde bilginin kullanımı hedeflerin belirlenmesi,
gerçekleştirilmesi, motivasyonun sağlanması ve karar alınabilmesi için
büyük önem taşımaktadır. bilgi, işletmelerin devam etmesini
sağlamaktadır.
Bilginin ilgili birimlerce kolay erişilebilmesi ve işletmede
personel ya da sistem değişikliği olmasına rağmen kullanılabilmesi için
depolama yapmak gerekmektedir. Bilginin işletmede doğru kişiler
tarafından doğru zamanda ulaşılabilmesi bazı durumlarda işletme için
hayati önem taşımaktadır.
 Bilgiyi Açığa Çıkarma ve Dağıtma
Bilgi açıklığı arttırıldıkça insanların erişimi kolaylaşmaktadır.
Benzer şekilde işletmelerde de avantaj, verimlilik ve daha fazla kazanç
gibi faydaları olacak bilgilerin neler olduğuna karar verilmeli, işletme
içindeki sistemleri daha kolay işler hale getirmeli ya da ürün/hizmetin
kalitesini arttıracak bilgiler seçilmeli ve personelin faydalanması
sağlanmalıdır.
Bilgi paylaşımı için kurumlar kendi içlerinde bilgi işletim
sistemleri geliştirdikleri takdirde, bilgiye ulaşmak ve bilgiyi depolamak
da oldukça kolaylaşmakta, kurumun gelişmesine ve karar alma
sürecinde oldukça faydalı olmaktadır (Odabaş, 2006: 107).
 Bilgiyi Değiştirme
İşletmelerin bilgiyi üretmek için kullandıkları yöntemlerin yanı
sıra bilgiyi değiştirerek kendilerine daha faydalı hale getirmeleri
gerekmektedir. Bilgi işletmeler için gereklidir ancak geliştirilmeyen
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bilgi zamanla etkinliğini kaybederek eski hale gelmektedir. Bilginin
geliştirilmesi firmaların ilerlemesinde en önemli etkendir.
İşletmeler bilgiyi geliştirmedikleri takdirde yeni sistemler
üretemez ve değişen dünyanın hızına ayak uyduramaz hale gelebilirler
(Beijerse, 2000: 171).
Bilginin geliştirilmesi için çeşitli eğitim programlarının personel
ve yöneticilere uygulanması bu yolda yapılabilecek ilk ve en önemli
aktivitedir. Bunun yanı sıra çeşitli departmanlar ile bilginin gelişimi
sağlanabilir. Müşterilerin ne istediğini öğrenmek için pazarlama ekibi
kurulabilir. Sahada çalışan personel hakkında müşteri memnuniyeti ile
ilgili anketler düzenlenebilmektedir (Durna, 2005: 78).
 Bilgiyi Uygulama
Edinilen bilgi, kullanılmadığı takdirde işletmeler için fayda
sağlayamaz. İşletmeler kar oranlarını arttırabilmek, müşterilerinin
ihtiyaçlarını karşılayabilmek, rakiplerinden sıyrılmak ve varlıklarını
devam ettirebilmek için bilgiyi uygulamak zorundadırlar. Bilginin
uygulanarak değerinin arttırılması için, çalışanların davranışlarında,
çalışma anlayış ve biçiminde olumlu anlamda değişime yol açması, yeni
ve faydalı fikirlerin, süreçlerin, uygulamaların ve politikaların
geliştirilmesi konusunda somut katkılar yapması gerekmektedir (Durna,
2005: 78).
İşletmelerin performanslarında artış sağlayabilmeleri için bilgiyi
uygulama tekniklerine ihtiyaçları vardır. Bu tekniklerin en önemlisi
araştırma ve geliştirme çalışmalarıdır.
Araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde var olan bilgi
bulunur ve geliştirilerek işletmeye yeni kazançlar sağlanır (Odabaş,
2006: 109).
3. Whiıstleblowing (Bilgi İfşası) Kavramının Tanımı ve
Kapsamı
Whistleblowing, işletmelerin içinde çalışanlar ya da yönetim
tarafından etik ve ahlak dışı davranışların raporlanması veya açığa
çıkarılmasını ifade eden davranış türüdür.
Whistleblowing, bir organizasyon içerisinde yasa-dışı ve etik
değerlere uygun olmayan davranış ve eylemlerin organizasyon içi
ve/veya organizasyon dışı başka kişilere veya kurumlara zarar
vermemesi için enformasyon sahibi kişiler (çalışanlar veya paydaşlar)
tarafından sorunları çözme güç ve yetkisine sahip iç ve dış otoritelere
bildirilmesidir (Aktan, 2006: 4).
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Whistleblowing’e sebep olacak yanlış davranış ve uygulamalar
şu biçimde örneklendirilebilir:
 Ortakların, hissedar ve paydaşların haklarının ihlal edilmesi
 İnsan haklarının ihlal edilmesi
 İnsan ve çevre sağlığının tehlikeye atılması
 Vergi kaçakçılığı gibi usulsüzlükler
 İşletme içindeki çalışanlara taciz, hakaret, tehdit gibi kötü
muameleler yapılması
 İşçiler ve diğer personelin kaçak çalıştırılması, sosyal hak ve
özgürlüklerinin kısıtlanması
Whistleblowing eylemini gerçekleştiren bireyin amacı, yanlış
uygulamalara devam edilmesini engellemek, organizasyon içinde ya da
dışında duruma müdahale edebilecek ve değiştirebilecek mercileri
haberdar ederek, organizasyonun sonraki dönemlerde problemler
yaşamasının önüne geçmeye çalışmaktır.
Whistleblowing eylemini gerçekleştiren bireyin konu ile ilgili
bilgisi bulunmaktadır. Konu raporlama veya ifşa yöntemi ile
gerçekleştirilmelidir (disclosure). Eylemi gerçekleştiren kişi
organizasyon içinde bir birey olabileceği gibi, geçmişte organizasyon
ile ilişkisi bulunmuş, ilişiğini kesmiş biri de olabilir.
Organizasyon hakkında enformasyona sahip olan ve
whistleblowing yapacak olan kişi, doğrudan bilgisini aktarabileceği
gibi, ilgili kurum ve kuruluşlara ulaşarak durumun araştırılmasını da
sağlayabilir.
Buna göre, whistleblowing, içsel veya dışsal olarak iki türe
ayrılmaktadır. Whistleblowing’in tanımlanabilmesi için detaylı
inceleme aşağıdaki tabloda verilmektedir:
3.1. Whistleblowing (Bilgi İfşası) Tarihçesi
İnsanların, satın aldıkları malın veya hizmetin, taahhüt edilen
tüm özelliklere ve kaliteye sahip olması gerekmektedir. Benzer biçimde
her vatandaş, yasal olarak kendisine verilen hakları iş yerinden elde
etmelidir. Her insanın huzurlu ve temiz bir ortamda yaşamaya ve
çalışmaya hakkı vardır.
Bu hakların insanların elinden alınması ve usulsüz davranışların
sergilenmesi, whistleblowing davranışlarını ortaya çıkartmaktadır.
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Bilgi ifşası (whistleblowing) işletmeler içerisinde etik dışı
davranışların açığa çıkarılması anlamına geldiğinde ötürü, aslında
ekonomi tarihçesi kadar eskidir. Ancak kavramın popülerlik
kazanması, tarihin en büyük muhasebe skandalının yaşandığı Enron’da
şirket çalışanlarından SharonWatkins’in, ColeenRowley’inve yine
Wordcom şirketi başkan yardımcısı CynthiaCooper’un kendi
çalıştıkları şirkette yaşanan muhasebe hilelerini açığa çıkarması ile
gerçekleşmiştir (Aktan, 2006: 1). Olay 2002 yılında Time Dergisi
tarafından duyurulmuş ve whistleblower olan bu üç kadın kahraman
ilan edilmiştir (Sayğan ve Bedük, 2013: 3).
Ancak daha önce de denildiği gibi, whistleblowingin ilk örneği
bu olay değildir. Whistleblowingin bir terim haline gelmesinden önce,
1993 yılında, JeffreyWigand’ın çalıştığı sigara şirketinde, sigara
üretimi yapılırken kullanılan nikotinin içine kansere neden olan ve
bağımlılığı arttıran kimyasal maddelerin konulduğunu açığa çıkartması
da whistleblowinge örnek teşkil etmektedir.
Yine kimi araştırmacılara göre, 1991 yılında, bebeklerin tüketimi
için üretilen ve elma suyu olarak lanse edilen bir ürünün aslında şekerli
su olduğu firmanın üretim bandında çalışan bir işçi tarafından ifşa
edilmesi de whistleblowing örneğidir.
Hersh’e göre, “ıslık çalmak” anlamına gelen whistleblowing
kelimesi ilk defa 1963 yılında güvenlik açısından ortaya çıkmış olan
tehlikelerin ve risklerin yer aldığı hukuki bir belgede kullanılmıştır
(Sayğan ve Bedük, 2013: 5).
3.2. Whistleblowing (Bilgi İfşası) Türlerinin
Sınıflandırılması
Whistleblowing, içsel ve dışsal olarak çeşitlenmektedir.
İçsel Whistleblowing adından da anlaşıldığı üzere, whistleblower
olan çalışan birey veya bireylerin, örgüt içinde karşılaştığı etik veya
yasal sorunu, organizasyon içinde açığa çıkarmasıdır. Karşılaşılan
ahlaka/etiğe aykırı sorunun, örgütün yönetimine ifşa edilmesine,
durumun örgüt içinde kalmasına içsel whistleblowing denilmektedir.
Whistleblower, yöneticilerden, yasa ya da etik dışı olan durumun
düzeltilmesini talep ederek, önce kendi üstündeki yöneticiye
gitmektedir. Kendi yöneticisi (amir, grup lideri, bölüm müdürü vb. gibi)
durumdan haberi olmasına rağmen bir düzeltme yapmıyorsa ya da
yapamıyorsa, whistleblower bir üst yönetime giderek sorunu aktarır ve
yardım talep edebilir.
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Örgüt içindeki yasa/etik dışı olayın durdurulması veya
sonlandırılması için örgüt içinde yapılan her türlü bildirim, içsel
whistleblowingdir (Eren ve Orhan, 2013: 461).
Dışsal Whistleblowing, whisterblowerin organizasyon içerisinde
gördüğü veya karşılaştığı etik dışı davranışın örgütteki yetkili
makamların dışında, devlete ait ya da denetleyici olan dış yönetimlere
ifşa etmesi durumudur. Örgütün dışındaki birimlerin, yönetici veya
denetleyici birimler dışında, polis ya da medya organları olması da
olasıdır.
İçselwhistleblowinge başvurulmadan, dışsal whistleblowingde
bulunmak doğru değildir. O halde içsel whistleblowingin yeterli
gelmediği durumlarda, dışsal whistleblowing kullanılmalıdır(Eren ve
Orhan, 2013: 461).
Yasa-dışı ve/veya etik-dışı davranış ve eylemlerin yazılı veya
sözlü iletimi aleni bildirim olarak adlandırılmaktadır. İfşa eden, ismini
saklayarak da olayı açığa çıkarabilir. Kimliği gizleyerek yasa-dışı
ve/veya etik-dışı davranış ve eylemlerin bildirilmesi ise zımni bildirim
olarak isimlendirilmektedir (Sayğan ve Bedük, 2013: 7).
3.3. Whistleblowing (Bilgi İfşası) Özellikleri
Bir davranışın bilgi ifşası (whistleblowing) sayılabilmesi için
kimi özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu özellikler şu şekilde
sıralanabilir(Aktan, 2006: 4):
 Whistleblowing her örgütte görülebilir.
 Whistleblowing için bir örgütün kamu, özel ya da kar amacı
gütmeyen bir organizasyon olması fark etmez.
 Whistleblowing’teki tek amaç yasa ve etik dışı davranışların
açığa çıkarılmasıdır. Bu açığa çıkarma işleminde üç temel özellik
mevcuttur. Bunlardan ilki, organizasyon içerisindeki eylemlerin yasa
dışı olmasıdır.
Bir diğer özellik örgüt içinde görülen davranış ve tavırların genel
ahlak kurallarına aykırı olmasıdır. Bilgiyi ifşa eden kişinin değerleri
tarafından genel ahlak kurallarına uygun olmadığı kesinlik kazanmış
olmalıdır.
Örgüt içinde görülen davranış ve eylemlerin gayrimeşru olması
gerekmektedir. Whistleblowingin gerçekleşmesi zorunluluktan ziyade
bireyin kişisel değerlerine bağlıdır ve gönüllülük esastır.
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4. Güven Kavramı
Güven kelimesi pek çok disiplinin terimi haline gelmiş, hemen
her disiplin için benzer anlamlar içermesine rağmen, tanımı geniş bir
kavramdır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, “korku, çekinme ve
kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat” anlamına gelen
güven sözcüğü (TDK, 2014:25.11.2014), aynı zamanda cesaret olarak
da karşımıza çıkmaktadır (TDK, 2014:25.11.2014).
Güven kelimesi bahsedildiği gibi pek çok disiplinin içinde
geçmektedir. Bu disiplinler arasında kelimeyi en çok kullananlar,
psikoloji, politik bilim, sosyoloji, ekonomi, antropoloji, tarih ve
yönetim bilimleridir. Güven kelimesini tanımlamak, uğraşılan bilimin
türüne göre de değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple güven için pek
çok tanım yapılmış, bunların ortak noktaları tespit edilmiştir.
Farklı araştırmacılar tarafından yapılan güven tanımlamaları ve
bu tanımlamaların yapıldığı dönemler aşağıdaki tabloda verilmektedir:
4.1. Güven Türlerinin Sınıflandırılması
Güven kavramının farklı bilimsel disiplinler içinde kullanımının
artması, güven türlerinin doğmasına sebep olmuştur. Özellikle 1950’li
yılların ardından güven boyutları üzerine çalışmalar artmıştır. Güven
türleri incelenen disipline göre değişkenlik göstermektedir. Bu
çalışmada genel olarak yönetime bağlı güven türlerine değinilecek olsa
da, diğer güven çeşitlerine de kısaca değinmekte fayda vardır.
4.1.1. Hesaba Dayalı Güven
(Calculusbasedtrust) adını almış olan hesaplı ya da hesaba dayalı
güven kavramı, davranışların tutarlı olması ile artan bir güven
durumudur. Karşılıklı olarak davranışların zaman içerisinde
hesaplanabilir olması ve birbirlerine karşı verdikleri taahhütleri
gerçekleştirdikleri takdirde hesaba dayalı güvende artış görülmektedir.
Kişiler, güvene dayalı ilişkilerine zarar vermekten çekinmektedirler.
Hesaba dayalı güvende, güvenin sarsılması söz konusu
olduğunda, kişi ceza alacağından çekinmektedir. Ceza alma durumu,
ödüllere nazaran daha güdüleyicidir (Tüzün, 2006: 20).
4.2.1. Bilgiye Dayalı Güven
İnsanların, eğitim almış ve konusunda deneyim sahibi bireylere
karşı güven duyma oranı oldukça fazladır. Knowledegebasedtrust
denilen bu güven türünde, eğitim ve bilgi sahibi bireyin tahmin
edebilirliği çok daha yüksektir. Bilgiye dayalı güvende taraflar birbirini
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4.2.3. Benimsemeye Dayalı Güven
Karşılıklı olarak benzer fikirleri paylaşan bireylerin birbirlerine
daha fazla güven duyduğundan bahsetmek mümkündür. Bu tür
ilişkilerde insanlar birbirlerinin fikirlerinin neler olduğunu, bu fikirler
doğrultusunda sergileyecekleri tavır ve davranışları önceden tahmin
edebilecektir.
Benimsemekte karşılıklı olarak istek ve niyetlerin özdeşleştiği
görülmektedir (Tüzün, 2006: 21). Bu güven türünün gelişebilmesi için
tarafların birbirlerinin fikirlerini tahmin etmesi ve ihtiyaçlarını bilmeye
başlaması gerekmektedir.
4.2. Whistleblowing-Örgütsel Güven İlişkisi
İncelemelerde görüldüğü gibi, örgütsel güven ve whistleblowing,
benzer temellere dayanmakta ve bireylerin işletmeye karşı tutumlarını
belirleyen bu temeller ise aşağıdaki sistemler ile doğrudan ilişkili
olmaktadır:
 Etik değerler,
 Adalet ve vatandaşlık duygusu
 Sindirilme, mobbing, sömürülme duyguları
 İş ortamında huzursuz olma
 Kendini diğer bireyler ile kıyaslama
 Kişisel kültür ve eğitim düzeyi
 Kişisel çıkar ve örgüt çıkarları arasındaki ilişki
Bu özellikle arttırılabilmektedir. İş ortamında güven olmadığı
takdirde whistleblowinge ihtiyaç duyma oranının artacağına dair pek
çok çalışma da, güven ile bilgiyi ifşa etme isteği arasındaki ilişkiyi
kanıtlamaktadır.
Örneğin, bireylerin işletme içinde arkadaş edinmesi ve takım
ruhunun yerleştirilmesi, adalet ile sağlanabilmektedir. Adalet, örgütsel
güvenin oluşturulması aşamasındaki en önemli unsurlar arasında yer
almaktadır. Rothwell ve Boldwing tarafından 2006 yılında yapılan
çalışmada, arkadaşlık ortamının gelişmiş olduğu organizasyonlarda
whistleblowing oranının düştüğü kanıtlanmaktadır(Ergün Özler vd,
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2011: 178).Bu durum adalet, bilgi ifşası ve örgütsel güven arasındaki
bağlantıyı doğrudan gözler önüne sermektedir.
Etik kavramı daha önceki bölümlerde hem bilgi ifşası ile ilişkisi,
hem de örgütsel güven ile ilişkisi bakımından araştırılmıştır. Etik
değerlere uygun olmayan davranışlar bireylerin whistleblower olması
konusunda ihtiyaç hissetmelerine neden olmaktadır. Aynı şekilde, etik
sistemlerinin
geliştirilememiş
ve
yerleştirilememiş
olduğu
organizasyonlarda, bireyler sürekli etraflarını inceleme isteği içine
girebilmektedirler. Bu durum, örgütsel güveni doğrudan sarsarak,
kişide, organizasyon içinde bireyler arasında ve örgüt yönetimine karşı
sürekli etik sorgulaması yapmaya zorlayacaktır. Yine 2006 yılında Ray
tarafından araştırmada da durum üzerinde durulmuş(Ergün Özler vd,
2011: 178), etik dışı davranışların, kişinin etik değerleri ile doğrudan
ilişkili olduğu ve kişinin güvenini etkilediği gözlemlenmiştir.
Bilindiği üzere, iş tatmini kişisel özelliklere göre
şekillenmektedir. Mesmer-Magnus ve Visweswaran tarafından 2005
yılında yapılan çalışmada, iş doyumu, yaş ve whistleblowing ilişkisi
üzerine araştırmalar yapılmış, genç çalışanların örgütten beklentilerinin
daha yüksek olduğu, bu durumun iş tatminini olumsuz etkilediği ve bu
bireylerin whistleblower olmaya daha yatkın oldukları sonucuna
varmışlardır (Magnus ve Visweswaran, 2005: 277-278). Yine buradan,
örgütsel güven ile whistleblowing arasındaki yakın ilişkiyi görmek
mümkün hale gelmektedir.
Konu ile ilişkilendirilebilecek bir diğer çalışma da Tavakoli,
Keenan ve Karanovic’e aittir. 2005 yılında yayınladıkları
araştırmalarında yazarlar Hırvat ve Amerikalı çalışan ve yöneticileri
kıyaslamış, burada kültür yapısının whistleblowing ile yakından ilişkili
olduğunu göstermişlerdir (Ergün Özler vd, 2011: 177).
Kültürler arasındaki değerler ve sosyal ilişkileri inceleyen bir
diğer araştırmacı da Chiu, Zhang ve Wei olmuştur. 2009 yılında
yayınladıkları bu araştırmalarında, Avrupa ve Çin kültürleri arasındaki
farklılıkları gözler önüne seren araştırmacılar, örgüt içinde dayanışma
yaratmanın, örgütsel güveni oturtmanın kültür ile yakından ilişkili
olduğunu göstermişlerdir. Yine araştırma bulgularından biri de,
Avrupalı çalışanların daha bireysel yaklaşımlara sahip olduğu ve bu
sebeple kişisel çıkarlarını korumak amacı ile whistleblowing yapmaya
daha yatkın oldukları sonucudur (Chiuvd, 2009: 25-26).
Örgüt içindeki yapı ile whistleblowing oranı arasında ilişki
kurma hedefi ile araştırmalarını yürüten King tarafından,
whistleblowing olaylarının yalnızca örgüt içindeki güven unsurunun
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çok düşük olduğu işletmelerde görüldüğü sonucuna varılmıştır (Ergün
Özler vd, 2011: 177). İşletme içinde yönetim ve personel arasındaki
ilişkiler kopuk ve iletişim yetersiz ise çalışanların örgüte itimadı
kalmamakta, adalete dair olan güvenleri sarsılmaktadır. Araştırmanın
bir başka sonucu da organizasyon içinde hiyerarşik yapının düzensiz
olması, sınırların belirsizliği gibi durumların whistleblowing olayını
özellikle organizasyon dışına yapma konusunda tetiklediği yönündedir.
5. Araştırmanın Yöntemi
Rekabet ortamında haksız fayda sağlanmaması, örgütlerin
çalışanları arasında daha güveniliri iletişimi sağlamasında bilgi
ifşasının önemi oldukça büyüktür. Bu nedenle yapılan literatür
taramasının ardından, turizm sektöründe hizmet veren işletmenin
çalışanları arasında, anket uygulaması yapılmış ve sonuçlar
yorumlanmıştır. Yapılan anket uygulamasında, 100 adet farklı
demografik özelliklere sahip otel çalışanının bilgi ifşası ve örgütsel
güven kavramına ilişkin tutumları araştırılmıştır. 36 kadın ve 64 erkeğin
eğitim durumları, medeni halleri, çalışma süreleri gibi özelliklerinin
bilgi ifşası üzerinde bir etkisinin bulunup bulunmadığı soru cevap
yöntemi ile araştırılmıştır. Alınan cevaplar değişkenler olarak
nitelendirilerek T testi, LSD testi ve Kruskall Wallis Testi ile
tablolaştırılmış ve varyans analizleri gerçekleştirilerek bulgular
yorumlanmıştır. Son olarak elde edilen sonuçlar güvenilirlik
analizinden geçirilmiş ve hipotezlere ulaşılarak çıkarımlar
gerçekleştirilmiştir.
Güvenilirlik Analizi
Araştırmada yer alan maddelerin kendi aralarında tutarlı olup
olmadığını ve araştırmayı ne derece iyi temsil ettiğini ölçmek amacıyla
yapılan testtir.
Tablo 5.1: Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Cronbach's Alpha

Standartlaştırılmış
Maddelere Dayanan
Cronbach’s
Alpha
Değeri
Maddelerin Sayısı

,915

,917

44

Tablo 5.1’de görüldüğü üzere araştırmada yer alan bilgi ifşası
maddelere ilişkin güvenilirlik analizi yapılmış ve Cronbach’salpha
değeri 0,915 olarak bulunmuştur. Bu değer iç tutarlılık değeri olarak da
tanımlanır. İç tutarlılık değeri göz önüne alınırsa araştırmada kullanılan
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ölçeğin yaklaşık olarak %92 güvenilirliğe sahip olduğu görülmektedir.
Yani ölçek araştırmayı çok yüksek düzeyde iyi temsil etmekte ve
maddeler kendi aralarında oldukça tutarlı olarak görülmektedir.
Hipotezler
H1. Whistleblowingin teşvik edildiği ve etik dışı davranışlar
sergileyen personelin kurum ve kurum dışı yetkililerce cezalandırıldığı
örgütlerde, çalışanların örgüte karşı güven ve bağlılıkları daha
yüksektir
H2. Çalışanların etik dışı, yanlış uygulamalarla karşılaşması
durumunda bilgi ifşası ve bilgi ifşasına(bilgi uçurma) ilişkin görüşleri
ve düşüncelerine ait tutumları taşıdıkları demografik özelliklere göre
değişkenlik göstermektedir.
H3. Örgüt kültürü, çalışanların etik dışı davranışlara rastlamaları
durumunda ne yapacakları konusunda büyük bir etkiye sahiptir.
H4. Bilgi ifşasında bulunma eğilimi, çalışanların bulundukları
bölüme ve işletmedeki statülerine göre değişkenlik göstermektedir.
Demografik Özellikler
Tablo 5.2: Katılımcıların Demografik Bilgileri

Cinsiyet

Medeni Durum
Yaş

Eğitim Durumu

Kadın
Erkek
Toplam
Evli
Bekâr
Toplam
18-25
26-30
31-35
36-40
41-45
Toplam
İlkokul/Ortaokul
Lise
Ön lisans
Üniversite/Lisans

Sayı
36
64
100
65
35
100
34
28
23
10
5
100
34
35
14
13

Yüzde
36,0
64,0
100
65,0
35,0
100
34,0
28,0
23,0
10,0
5,0
100
34,0
35,0
14,0
13,0

İş yerinde çalışma
süresi

Çalıştıkları
Departman

Yabancı Dil
Bilgisi
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3

3,0

1
100
26
33
13
10
18
100
18
29
15
7
22
100
76
24
100

1,0
100
26,0
33,0
13,0
10,0
18,0
100
18,0
29,0
15,0
7,0
22,0
100
76,0
24,0
100

Master/Yüksek
Lisans
Doktora
Toplam
6 aydan az
6 ay-1 yıl
1 yıl- 1,5 yıl
2 yıl- 2,5 yıl
3 yıl ve üzeri
Toplam
Ön büro
F&B
Housekeeping
Danışma
Mutfak
Toplam
Evet
Hayır
Toplam

Tablo 5.3: Katılımcıların Bilgi Uçurmaya İlişkin Görüşlerine Ait
Bulgular

Tutum Ölçeği Soruları
Kimliğimin gizli tutulması koşuluyla gerçek ismimi vererek
olayı bildirirdim
Bu olayı kimliğimle ilgili hiçbir bilgi vermeden bildirirdim
Bu olayı ( resmi bir işlem yapmadan ) yapılanların
düzeltilmesinde sorumluluk hissedeceğini düşündüğüm herhangi
bir meslektaşıma bildirirdim
Bu olayı (resmi bir işlem yapılmadan ) aynı sorunu yaşayan ya
da gözlemleyen meslektaşlarıma bildirirdim
Bu olayı bağlı olarak çalıştığım yöneticime iletirdim
İsmimi vermeden ancak mensubu olduğum grubu / kurumu/
birimi belirterek olayı bildirirdim
Bu olayı doğrudan üst kademe yönetime bildirirdim
Bu olayı toplumsal kurumlara ve ilgili yasal mercilere bildirirdim

Ss
3,370

1,4679

2,310

1,4404

3,090

1,4149

2,980

1,3997

3,870

1,2115

2,520

1,4318

3,290
2,830

1,3506
1,3108
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Bu olayı basın aracılığıyla kamuoyuna duyururum
Bu tür durumları kurum içinde kime iletmemiz gerekiyorsa sözlü
olarak doğrudan iletirdim
Otel içinde uyguladığımız prosedürlere (örneğin tutanak tutma,
dilekçe verme, beklenmeyen olayları raporlama, uygun olmayan
ürün ve hizmetin kontrolü prosedürü gibi ) göre hareket ederek
bildirirdim
Bu olayı kendime yakın hissettiğim herhangi bir meslektaşıma
bildirirdim
Bu eylemleri bilmemin sonucunda kurum içindeki diğer
meslektaşlarım bana karşı cephe oluşturabilirler
Bu eylemlerin kuruma ciddi zararlar vereceğini düşündüğüm için
bildirirdim
Bu eylemlerin kurumun amaçlarına aykırı olduğunu
düşündüğüm için bildirirdim
Bu eylemleri bildirmenin sonucunda işim tehlikeye girebilir
Bu eylemlerin topluma ve diğer toplumsal kurumlara zarar
vereceğine inandığım için bildirirdim
Bu eylemleri bildirmenin sonucunda mesleki kariyerim olumsuz
etkilenebilir
Bu eylemleri bildirme sürecinin her aşamasında başkaları
tarafından engellenebilirim
Mesleki etik ilkelerime aykırı ( Ahlaki ve toplumsal görev
duygularım )olması nedeniyle bildirirdim
Bu eylemlerin kurumundaki diğer çalışanlara ciddi zararlar
vereceğini düşündüğüm için bildirirdim
Bu eylemlerin çalışanların ailelerine zarar vereceğine inandığım
için bildirirdim
Çalıştığım Otel de bütün çalışanlarına adil davranır
Çalıştığım Otel de dürüst ve hakkaniyetli bir işleyişe sahiptir
Çalıştığı otelde performans değerlendirmesini objektif olarak
yapmaktadır
Çalıştığım otel çalışanlarına karşı ilgili ve saygılıdır
Çalışanların özlük hakları konusunda adil davranır
Çalıştığım otelde yöneticiler ve çalışanlar arasındaki güven
düzeyi çok yüksektir
Çalıştığım otele her zaman güvenirim
Yöneticim verdiği sözleri daima tutar ve güvenilir biridir
Yöneticim astlarının hak ve çıkarlarını korur
Yöneticim tutarlı ve yardımsever biridir
Yöneticim gerginlik yaratmaz
Yöneticim olumlu bir çalışma ortamı yaratır
Yöneticim aldığı kararlarda çalışanların da katılmasını sağlar.
Yöneticimin yeterli bilgi ve beceriye sahiptir
Çalışma arkadaşlarımın arasındaki güven düzeyi çok yüksektir
Çalışma arkadaşlarım sorumluluk sahibidirler

2,110

,9939

3,670

1,3784

3,930

1,1482

2,840

1,3538

3,100

1,3890

3,820

1,2340

3,860

1,2311

2,600

1,3027

3,440

1,4724

2,550

1,3133

2,810

1,4474

3,880

1,2495

3,660

1,2162

3,130

1,4117

3,230
3,320

1,3696
1,3698

3,120

1,2735

3,380
3,410

1,3317
1,2720

3,040

1,4208

3,310
3,480
3,670
3,730
3,540
3,710
3,650
4,010
3,240
3,370

1,3234
1,3961
1,1896
1,2379
1,3884
1,2085
1,2421
1,1236
1,4151
1,2685
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Çalışma arkadaşlarım dürüst ve açıktırlar
Çalışma arkadaşlarım uyumludurlar
Çalışma arkadaşlarım iş yerindeki kuralları istismar etmezler
Çalışma arkadaşlarım her türlü zorlukta bana yardım ederler
Çalışma arkadaşlarım politik (içten pazarlıklı) davranışlar
sergilemezler güvenilirdirler
Çalışma arkadaşlarımın mesleki becerileri oldukça yüksektir
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3,410
3,430
3,480
3,500

1,2480
1,2733
1,2430
1,2513

3,060

1,3620

3,530

1,1587

Tablo 5.3’te otel çalışanlarının etik dışı, yanlış uygulamalarla
karşılaşması durumunda bilgi ifşası ve bilgi ifşasına(bilgi uçurma)
ilişkin görüşleri ve düşüncelerine ait tutumları verilmiştir. Her bir tutum
için ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır ve her bir
madde için bireylerin katılım düzeyleri ortalama ve standart sapma ile
belirlenmiştir. Burada her bir tutum(madde) için ortalama değer 1 ile 5
arasında değer alabilmektedir. Eğer madde ortalaması 3’ün altında ise
yani ortalama 1’e yaklaştıkça otel çalışanlarının o görüşe katılmadıkları
anlaşılmaktadır, eğer madde ortalaması 5’e doğru yaklaşırsa otel
çalışanlarının o görüşe katıldıkları anlaşılmaktadır.
Tablo 5.3’te ortalama değerler incelendiğinde otel çalışanların en
yüksek düzeyde katıldıkları maddeler sırasıyla; “Yöneticim yeterli bilgi
ve beceriye sahiptir” (
, “Otel içinde uyguladığımız
prosedürlere (örneğin tutanak tutma, dilekçe verme, beklenmeyen
olayları raporlama, uygun olmayan ürün ve hizmetin kontrolü
prosedürü gibi ) göre hareket ederek bildirirdim “(
,
“Mesleki etik ilkelerime aykırı ( Ahlaki ve toplumsal görev duygularım
)olması nedeniyle bildirirdim” (
, “Bu olayı bağlı olarak
çalıştığım yöneticime iletirdim” (
.
Otel çalışanların en az katıldığı maddeler ise sırasıyla; “Bu olayı
basın aracılığıyla kamuoyuna duyururum” (
, “Bu olayı
doğrudan üst kademe yönetime bildirirdim” (
, “Bu olayı
kimliğimle ilgili hiçbir bilgi vermeden bildirirdim” (
),
“İsmimi vermeden ancak mensubu olduğum grubu / kurumu/ birimi
belirterek olayı bildirirdim” (
.
Genel olarak otel çalışanlarının etik dışı herhangi bir uygulama
ile karşılaşmaları durumundaki tutumları incelendiğinde çoğunluğunun
bağlı olduğu otellerin prosedürlerine uyarak veya örgütüne bağlı
şekilde çözümler arayacağı ortaya konulmuştur. Bir diğer ifade ile otel
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çalışanlarının genel olarak otellerine bağlı ve bilgi ifşası yapmayı fazla
düşünmeyen bireyler oldukları söylenebilir.
Genel olarak işletmedeki çalışanların yaklaşık olarak yüzde
20’sinin diğerlerine oranla daha fazla whistleblower olma potansiyeli
mevcuttur. Çalışanlar yöneticilerin whistleblowing durumunda nasıl
hareket edeceklerine dair tahminler yürütmekte ancak konu hakkında
emin olamamaktadırlar. İşletmenin genel işleyişine bakıldığında, yeni
başlayan çalışanların bile örgüt içinde güven unsuruna önem verdikleri
ve genellikle işleyiş bakımından yöneticilere güvendikleri
görülmektedir.
Otel çalışanlarının özellikleri ile etik dışı uygulamalarla
karşılaşmaları durumundaki tutumları arasındaki ilişkilerin
araştırılması amacıyla parametrik ve parametrik olmayan bazı testler
uygulanarak fark incelenecektir.
Tablo 5.4: Bireylerin Yaşları ile Bilgi İfşa Görüşleri Arasındaki İlişki
Tutum puanları
Ki Kare

13,413

Df

4

Asymp. Sig.

,009

a. Kruskall Wallis Test
Otel çalışanlarının yaşlarının farklı olmasının etik dışı uygulama
ile karşılaşması durumunda bilgi ifşası ile ilgili görüşleri arasında fark
olup olmadığı Kruskall Wallis H testi ile tablo 3.10’daki gibi
incelenmiştir. Analiz sonucuna göre otel çalışanlarının yaşlarının bilgi
ifşası görüşleri üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu
söylenebilir.(p<0,05) Bu durumda farklılığa neden olan grubun
belirlenmesi amacıyla Fisher’in en küçük anlamlılık testi tablo
3.11’daki gibi uygulanmıştır.
Tablo 5.5: Otel Çalışanlarının Yaşları ile Görüşleri Arasındaki
LSD Testi Sonuçları
95% Güven Aralığı

(I)
Kaç (J)
Kaç Ortalamaların
yaşındasınız? yaşındasınız? Farkı (I-J)
Std. Hata

Sig.

Alt sınır

Üst sınır

18-25

,340

-19,1664

6,6832

26-30

-6,24160

6,51040
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26-30

31-35

36-40

41-45
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31-35

-2,77110

6,88754

,688

-16,4446

10,9024

36-40

-23,60588*

9,17734

,012

-41,8252

-5,3866

41-45

25,19412*

12,21906

,042

,9362

49,4520

18-25

6,24160

6,51040

,340

-6,6832

19,1664

31-35

3,47050

7,17914

,630

-10,7819

17,7229

36-40

-17,36429

9,39816

,068

-36,0220

1,2934

41-45

31,43571*

12,38577

,013

6,8469

56,0246

18-25

2,77110

6,88754

,688

-10,9024

16,4446

26-30

-3,47050

7,17914

,630

-17,7229

10,7819

36-40

-20,83478*

9,66325

,034

-40,0188

-1,6508

41-45

27,96522*

12,58810

,029

2,9747

52,9558

18-25

23,60588*

9,17734

,012

5,3866

41,8252

26-30

17,36429

9,39816

,068

-1,2934

36,0220

31-35

20,83478*

9,66325

,034

1,6508

40,0188

41-45

48,80000*

13,97303

,001

21,0600

76,5400

18-25

-25,19412*

12,21906

,042

-49,4520

-,9362

26-30

-31,43571*

12,38577

,013

-56,0246

-6,8469

31-35

-27,96522*

12,58810

,029

-52,9558

-2,9747

36-40

-48,80000*

13,97303

,001

-76,5400

-21,0600

*. Ortalamaların Farkı 0,05 düzeyinde anlamlıdır Bağımlı Değişken:
Tutum puanları LSD
Tablo 5.5’teki gösterildiği gibi otel çalışanlarının yaşları ile
görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuş ve bu
farklılığın hangi yaş grubundan kaynaklandığının bulunması amacıyla
da LSD testi tablo 3.11’deki gibi uygulanmıştır. Bu test sonucuna göre
18-25 yaş aralığında olan çalışanların 36-40 yaş aralığında olan
çalışanlara göre görüşlere daha az katıldığı, 41-45 yaş arasındaki
çalışanlara göre de görüşlere daha fazla katıldığı görülmektedir. Yani
18-25 yaş arasında olan çalışan bireyler ile 36-40 ve 41-45 yaş arasında
olan çalışanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.
Benzer şekilde 26-30 yaş arasında olan çalışanlar ile 41-45 yaşları
arasında olan çalışanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş ve 2630 yaşları arasında olan çalışanların 41-45 yaşları arasında olan
çalışanlara göre görüşlere daha fazla katıldığı gözlemlenmiştir. Son
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olarak da 41-45 yaşları arasındaki bireylerin diğer yaş grupları ile
arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu farklar incelendiğinde 41-45
yaşları arasında olan çalışanların 18-25, 26-30, 31-35 ve 36-40 yaşları
arasında olan çalışanlara göre bilgi ifşası görüşleri bakımından bu
maddelere daha az katıldıkları gözlemlenmiştir.
Bu sonuçlar genel olarak incelenecek olursa otel çalışanlarının
yaşları ile bilgi ifşası maddelerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı
farka sebep olan yaş grubunun 41-45 yaşları arasındaki çalışanlar
olduğu söylenebilir.
Tablo 5.6: Otel Çalışanlarının Cinsiyetleri ile Bilgi İfşa Görüşleri
Arasındaki İlişkiye Ait t Testi Sonuçları
Cinsiyet

N

Kadın

36

Erkek

64

Toplam

100

Ss

T değeri

P değeri

,054

,957

145,4722 29,24232

145,1719 25,41563

Tablo 5.6’da otel çalışanlarının kadın veya erkek olmasının
bilgi ifşa görüşlerinde farklılığa neden olup olmadığı t testi ile
araştırılmıştır. Bu test sonucuna göre t değer 0,054 ve p-değeri 0,957
olarak elde edilmiştir ki bu değerler otel çalışanlarının kadın veya erkek
olmasının görüşleri üzerinde farklılığa neden olmadığını
göstermektedir.
Tablo 5.7: Otel Çalışanlarının Eğitim Durumları ile Bilgi İfşa
Görüşleri Arasındaki İlişkiye Ait Varyans Analizi Sonuçları
Varyans Kaynağı Kareler
Sd
Toplamları

Ortalama F
Kareler

Sig.

Gruplar Arası

2799,155

5

559,831

,570

Grup İçi

67827,005

94

721,564

Toplam

70626,160

99

,776
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Otel çalışanlarının eğitim düzeylerinin farklı olması, görüşleri
üzerinde farklılığa neden olup olmadığının araştırılması amacıyla tablo
5.7’deki gibi varyans analizi ile incelenmiştir. Bu bilgilere göre otel
çalışanlarının eğitim düzeylerinin farklı olması bilgi ifşası görüşleri
üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olmamaktadır.(p>0,05)
Tablo 5.8: Otel Çalışanlarının İş Yerinde Çalışma Süreleri ile
Görüşleri Arasındaki İlişkiye Ait Varyans Analizi Sonuçları
Varyans Kaynağı

Kareler
Toplamları

Sd

Ortalama
Kareler

F

Sig.

Gruplar Arası

4886,679

4

1221,670

1,765

,142

Grup İçi

65739,481

95

691,995

Toplam

70626,160

99

Otel çalışanlarının otelde çalışma sürelerindeki farklılaşmanın
görüşleri üzerine etkisi olup olmadığı varyans analizi ile tablo 5.8’deki
gibi incelenmiştir. Bu sonuçlara göre araştırmaya katılan otel
çalışanlarının oteldeki çalışma sürelerindeki farklılıklar görüşlerini
etkilememektedir.(p>0,05)
Tablo 5.9: Bireylerin Çalıştıkları Bölüm ile Görüşleri Arasındaki
İlişkiye Ait Kruskall Wallis Testi Sonuçları
Tutumpuanları
Ki Kare

22,976

df

5

Asymp. Sig.

,000

Kruskall Wallis Test
Araştırmada yer alan bireylerin çalıştıkları departman ile bilgi
ifşa görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı Kruskall
Wallis H testi ile tablo 5.9’daki gibi incelenmiştir. Bu analiz sonucuna
göre otel çalışanlarının farklı bölümlerde çalışmalarının görüşleri
üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olduğu söylenebilir. Bu farkın
hangi bölüm çalışanlarından kaynaklandığının bulunması amacıyla
LSD testi uygulanacaktır.
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Tablo 5.10: Bireylerin Çalıştıkları Bölüm ile Görüşlerine Ait LSD
Testi Sonuçları
(I)
Görev (J)
Görev
yaptığınız
yaptığınız
departman/bölüm departman/bölüm Ortalamaların
nedir?
nedir?
Farkı (I-J)
Std. Hata Sig.

95% Güven Aralığı
Alt sınır

Üst sınır

Ön büro

F&B

Housekeeping

F&B

26,59004*

7,46956 ,001

11,7590

41,4210

Housekeeping

5,02222

8,70275 ,565

-12,2573

22,3017

Danışma

14,69841

11,08833 ,188

-7,3177

36,7146

Teknik

29,88889*

10,16262 ,004

9,7108

50,0670

Mutfak

*

7,91159 ,004

7,4378

38,8551

Ön büro

-26,59004

*

7,46956 ,001

-41,4210

-11,7590

Housekeeping

-21,56782*

7,91705 ,008

-37,2873

-5,8483

Danışma

-11,89163

10,48298 ,260

-32,7058

8,9226

Teknik

3,29885

9,49846 ,729

-15,5606

22,1583

Mutfak

-3,44357

7,03811 ,626

-17,4179

10,5308

Ön büro

-5,02222

8,70275 ,565

-22,3017

12,2573

7,91705 ,008

5,8483

37,2873

F&B

21,56782

Danışma

9,67619

Teknik

Mutfak

*

11,39458 ,398

-12,9480

32,3004

24,86667

*

10,49591 ,020

4,0268

45,7065

Mutfak

18,12424

*

8,33538 ,032

1,5742

34,6743

Ön büro

-14,69841

11,08833 ,188

-36,7146

7,3177

F&B

11,89163

10,48298 ,260

-8,9226

32,7058

Housekeeping

-9,67619

11,39458 ,398

-32,3004

12,9480

Teknik

15,19048

12,54502 ,229

-9,7179

40,0989

Mutfak

8,44805

10,80240 ,436

-13,0004

29,8965

Ön büro

-29,88889*

10,16262 ,004

-50,0670

-9,7108

F&B

-3,29885

9,49846 ,729

-22,1583

15,5606

10,49591 ,020

-45,7065

-4,0268

12,54502 ,229

-40,0989

9,7179

9,84985 ,495

-26,2995

12,8147

7,91159 ,004

-38,8551

-7,4378

7,03811 ,626

-10,5308

17,4179

Teknik

Danışma

23,14646

Housekeeping

-24,86667

Danışma

-15,19048

Mutfak

-6,74242

Ön büro

-23,14646

F&B

3,44357

*

*
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Housekeeping

-18,12424*

8,33538 ,032

-34,6743

-1,5742

Danışma

-8,44805

10,80240 ,436

-29,8965

13,0004

Teknik

6,74242

9,84985 ,495

-12,8147

26,2995

Bağımlı Değişken: LSD Tutum puanları
*Ortalamaların Farkı 0,05 düzeyinde anlamlıdır
Tablo 5.10’da bireylerin çalıştıkları bölüm ile görüşleri
arasındaki farkın hangi gruptan kaynaklandığının bulunması amacıyla
LSD testi uygulanmıştır. Bu test sonucuna göre ön büro çalışanları ile
F&B, teknik ve mutfak çalışanları arasında anlamlı bir fark bulunmuş
ve ön büro çalışanlarının bu bölümde çalışanlara göre bilgi ifşa
maddelerine daha çok katıldıkları gözlemlenmiştir. Yine benzer şekilde
F&B çalışanları ile housekeeping çalışanları arasında anlamlı bir fark
bulunmuş ve F&B çalışanlarının housekeeping çalışanlarına göre bilgi
ifşasına ait maddelere daha az katıldıkları gözlemlenmiştir. Diğer bir
fark housekeeping çalışanları ile mutfak çalışanları arasında
görülmekte ve housekeeping çalışanlarının bilgi ifşa maddelerine daha
fazla katıldıkları gözlenmiştir. Danışma bölümü ile diğer bölümler
arasında da bir fark bulunmamıştır. Bu bilgiler ışığında genel olarak
farka neden olan bölümün ön büro bölümünde çalışanlar olduğu
anlaşılmaktadır ve diğer bölümlere göre bu bölümde çalışanların bilgi
ifşası ile ilgili maddelere daha fazla katıldıkları söylenebilir.
Tablo 5.11: Otel Çalışanlarının Yabancı Dil bilmesi ile Görüşleri
Arasındaki İlişkine Ait t Testi Sonuçları
Yabancı dil bilme

N

Evet

76

144,1053

26,01311

Hayır
Toplam

24
100

149,0000

29,07113

Ss

T değeri

P değeri

-,781

,437

Tablo 5.11’de otel çalışanlarının konuşabilme ve anlayabilme
düzeyinde yabancı dil bilip bilmemesinin bilgi ifşası görüşleri üzerinde
farka neden olup olmadığı t testi ile araştırılmıştır. Bu sonuçlara göre
otel çalışanlarının yabancı dil bilmesi durumundaki farklılık, bireylerin
görüşleri üzerinde etkili olmamıştır.(p>0,05)
6. Sonuç ve Öneriler
İşletmelerin rekabet ortamında fayda ve avantaj sağlayarak
çeşitli kazanımlar elde edeceği düşüncesi ile kimi zaman etik dışı
davranışlar sergiledikleri görülmektedir. Bu durum işletme içinde
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başarılı görünmeye çalışan kimi çalışanlar için de geçerli olmaktadır.
Elbette etik dışı davranışları tespit edilmediği takdirde, kısa vadede
işletmeye çeşitli zararlar getirebilmekte, örgüt içindeki güven ortamını
sarsarak çalışanların motivasyonunu ve performansını düşürebilmekte,
bu durum işletmenin verimliliğini de doğrudan etkilemektedir.
İşletmenin verimliliğini sağlamak, faaliyetlerin düzenli biçimde
devam etmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Günümüzün
koşullarında bilgi de işletmeleri planları doğrultusunda hedeflerine
taşıyan en önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu nedenle
işletmedeki yöneticiler genellikle işletme içinde örgütsel güven
ortamını oluşturmak ve etik dışı davranışların önüne geçmek için etkili
yönetim stratejileri belirlemek istemektedirler. Bu sayede faaliyetler
üzerindeki kontrolleri güçlenmekte, aynı şekilde işletmeyi zor duruma
sokabilecek faaliyetleri de engelleyebilmektedirler.
Bu çalışmada amaç bilgi ifşası ile örgütsel güven arasında bir
ilişki olup olmadığını, varsa bu ilişkinin bilgi ifşası konusuna ne tür
etkilerde bulunduğunu tespit etmektir. Bu nedenle öncelikle örgütsel
güvenin nasıl oluşturulacağı ve çalışanların organizasyona güveninin
artmasının nasıl sağlanacağı konusunda araştırmalar yapılmıştır.
İşverenler tarafından sağlanan çalışma koşulları örgütsel güven
olgusunu doğrudan etkilemektedir. Örgütsel güvenin çalışanların stres
ve birbirleri ile ilişkilerini doğrudan etkilediği, bunun da motivasyon ve
performansı etkilediği sonuçlarına varılmıştır. Ardından bilgi ifşasının
ne olduğu ve nasıl böyle bir kavramın ortaya çıktığı konusunda
incelemeler yapılmıştır. Bilgi ifşasının negatif çağrışımlar yapsa da
temelde işletmenin çıkarlarını koruyan bir unsur olduğu görülmüştür.
Bir diğer tespit ise, bilgi ifşası gerçekleştiren bireylerin temelde
örgüt içindeki güvenin zedelenmesini istemedikleri olgusunun
anlaşılmasıdır. Bu bireylerin genellikle uzun zamandır şirkette çalışan
ve şirketin çıkarlarına bağlı bireyler olduğu literatür araştırmaları
neticesinde varılan bir sonuçtur.
İşletmelerde bilgi ifşasının sağlanması için yönetici ve liderlerin
neler yapması gerektiği sorusuna ise yine literatür araştırmaları ile
varılmaya çalışılmış, örgütsel güven ortamının sağlanarak çalışanların
bu konuda yüreklendirilebileceği, bu sayede işletme içindeki iletişimin
arttırılarak olası etik dışı davranışların da önüne geçilebileceği
anlaşılmıştır.
İlgili konularda yapılan taramaların ardından işletmelerdeki
durumlar ile ilişkilendirilmek üzere, 36’sı kadın, 64’ü erkek olmak
üzere 100 adet otel çalışanı üzerinde bir anket uygulaması yapılmıştır.
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Çalışanların genellikle 20’li yaşlarda olduğu bu anket araştırmasında,
eğitim seviyesinin bilgi ifşası yapma üzerinde bir etkisi olmadığı, genel
olarak toplumsal yapıda etik dışı davranışların kabul görmemesi sebebi
ile ifşa eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. Çalışanların çalışma
sürelerine bakıldığında, özellikle uzun süredir çalışan bireylerde iş
ortamında daha fazla rahat oldukları ve burayı benimsedikleri sonucuna
varılmıştır. Evli bireyler, kişisel yaşamdaki sorumlulukları nedeni ile
işten çıkarılma korkusunu daha fazla yaşamaktadırlar. Bu kişilerin etik
dışı bir durum ile karşılaştıklarında bunu ifşa etme eğilimlerinin daha
fazla olduğu, ancak dışlanma ve işten çıkarılma korkusu yaşadıkları da
tespitler arasında yer almaktadır.
İşletme içinde benzer departmanlarda çalışan bireyler arasında
gruplaşmaların olduğu görülmektedir. Bu gruplaşmaların özellikle
eğitim ve deneyim seviyesi düşük olan housekeeping (temizlik
personeli) gibi görevlerde daha fazla olduğu görülmektedir. Çalışanlar,
burada etik dışı davranışlar gösterme eğiliminde değilken, yüksek
mertebelerdeki kişilerin kendilerine güvenlerinin daha fazla olduğu
gözlemlenmektedir.
Çalışanların
işletmeyi
korumak
adına
bilgi
ifşası
gerçekleştireceklerini belirtmelerine rağmen, isimlerinin gizli
kalmasını istemeleri de işletme içinde dışlanma korkularından
kaynaklanmaktadır.
Verilen yanıtlara göre, işletme içinde bilgi ifşası yapma
eğiliminin işletme dışında yapma oranlarına göre yüzde elli daha fazla
olduğu, çalışanların öncelikle etik dışı davranışlara müdahale etmek
için yöneticilerden bir hareket beklediği görülmüştür. Yöneticiler
tarafından bilgi ifşası konusunda daha fazla teşvik edilmeleri gerekliliği
de ortaya çıkmaktadır. Çünkü genel olarak bilgi ifşası hakkındaki
çalışmalara bakıldığında yöneticilerin etik dışı davranışların ifşa
edilerek bunu yapanların cezalandırılması konusunda net olduğu
işletmelerde örgütsel güvenin daha yüksek olduğu görülmektedir.
Personelin örgütsel güven ile ilgili konularda verdikleri yanıtlara
bakıldığında genel olarak birbirlerine güvendikleri, özellikle iş
yapabilme kabiliyetleri konusunda iş arkadaşlarının başarılı olduğunu
düşündükleri görülmektedir. Ancak özellikle genç bireylerin,
diğerlerini daha fazla eleştirdiği de gözlemler arasında yer almaktadır.
Çalışanların örgütte kaldıkları sürenin örgütsel güven ile ilişkisi bu
yanıtlardan da ortaya çıkmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre,
örgütte daha fazla vakit geçiren bireylerin işleyiş hakkında daha fazla
deneyim ve bilgi sahibi olmalarından dolayı iş arkadaşları ve
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yöneticilerine daha fazla güvendikleri sonucuna varmak ve çalışma
sürecinin örgütsel güven ile aynı yönlü ilişkisi olduğu yorumunu
yapmak mümkündür.
Sonuç olarak, işletmelerdeki etik dışı davranışların önlenmesinde
eğitim seviyesi yüksek olan takım liderleri ve yöneticilerin etkili olduğu
söylenmelidir. Çalışanların gizlilik, güven ve ödüllendirme gibi
konularda yüreklendirilmelerini sağlamak yöneticilere bilgi ifşasının
gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacak, kural dışı durumların daha
kolay tespit edilmesi sağlanacaktır. Bu aşamada yapılması gerekenin,
işletme içindeki örgütsel güven düzeyini arttırmak olduğu görülmüş,
bunun da çalışanlar arasında iletişimi güçlendirme ve etik dışı
davranışların ifşa edilmesi durumunda ödüllendirme ile ilgili kişinin
haksızlığının kanıtlanması halinde cezalandırma konusunda yöneticiler
tarafından güven verilmesi ile mümkün olacağı ortaya çıkmıştır.
Yapılan araştırmaya göre çalışanlar, sık karşılaşılmayan
whistleblowing durumunda yöneticilerin tutumlarının ne olacağı
konusunda net ve ortak bir fikre sahip değildirler. Örgüt içinde daha
fazla güven sağlanması için çalışanların, kendilerini rahatsız eden
durumlarda kolaylıkla bir üst merci ile iletişim kurabilmeleri, bu
konuda kendilerinin dinleneceğinden ve doğruluk halinde
destekleneceklerinden de emin olmaları gerekmektedir.
Yapılan literatür taraması ve ardından gerçekleştirilen anket
uygulamasının, whistleblowingin teşvik edilmesinin örgütsel güven ile
arasında doğru orantılı olduğu ortaya çıkan sonuçlar arasındadır ve bu
durum ana hipotezi desteklemektedir. Örgütsel güvenin arttığı
durumlarda whistleblowing konusunda duyarlılık artmakta, çalışanlar
örgüte zarar verecek davranışlardan kaçınmakta ve bu duruma göz
yummamaktadırlar. Benzer biçimde whistleblowingin var olduğu ve
yöneticiler tarafından etik dışı davranışlara asla göz yumulmayacağının
kesin biçimde anlaşıldığı organizasyonlarda, çalışanların işlerine daha
bağlı ve sadık oldukları, iş arkadaşlarına da dürüst oldukları konusunda
daha fazla güven duydukları sonucu ortaya çıkmaktadır.
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