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MiLLiYETİN TARİFİNDEKİ iHTiLAFLAR 

Bir milletin yaşıya1bilmesi için efradının siyasi ka
naatlerden üstün bir .fikre inanmakta birleşmesi lazım
dır : Tarihin bütün büyük hareketıerini yapan milletler 
hep işte böyle bir müşterek fikre inanmış kütlelerdir. 
Mesela eski Türk cemiyetinin dünyayı sarsan kuvvet ve 

lmdret menbaı her şeyden evvel imanında gösterilebilir. 
«İman» denilen şey daima dini mahiyette değildir : İnsan 
kütlelerini hareket ettirebilecek bir manevi kuvvet hali
ne gelen ve ilmi tabiriyle «idee-force» denilen her ma'
şeri fikirde bu mahiyet vardır. !slamın ulu Peygamberi, 

zaman ve mekanla mukayyed olmıyan bu beşeri bakikati 
şöyle ifade etmiştir: 

- Eğer bir taş parçasına bile inanıyorsanız. ondan 

size fayda vardır! 

Tabii böyle bir fayda için öyle bir taş parçasma 
inanmakta birleşrnek lazımdır. G::ıı1b milletle:rjnin tari
hinde dinin yerine geçtiğini gördüğümüz milliyet fikri
nin Avrupa haritasını baştan başa deği�tirccek bir kuv
vet rolünü oyuarnası işte bu mahiyetinden dolayıdır. 

Avrupa kültür dairesinde milliyet fikrinin siyasi bir 
amU kuvvetini alabilmesi ancak Napoleon seferlerinden 
itibaren tahakkuk etmi& bir vaziyet olduğuna göre, bu 
.fikrin .o kültür dairesinde Ondokuzuncu asır başlarm
danberi ancak bir asırdan biraz fazla bir tarihi var de-
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mektir: Bununla beraber, daha ilk ortaya çıktığı andan 
itibaren siyasi haritaların tanziminde amil olacak bir 
kuvvet mahiyetini alan bu yeni fikir, o kısacık tarihi 
içinde bütün dünyayı saracak bir yayılma kabiliyeti gös
termekten de hali kalmış değildir. Fakat milliyet pren
sipinin bütün milletler için müşterek bir tarifi yoktur: 
Her millet onu kendi bünyesiyle kendi menfaatine gö
re tefsir ve izah ettiği için, bütün dünyaya şamil umu
mi bir tarifi yapılamamıştır yani milliyetin yalnız bir 
tarifi yoktur, milletten millete değişen birçok tarifleri 
vardır! Mesela Fransızlar «kültünı ve Almanlar «ırku 
esasile izah ettikleri halde, İsvLçreliler «vatanıı, Ru
manyalılar «dilıı ve Alman protestanlığına karşı mev
cudiyetini muhafaza için katolikliğe dayanan Avustur
ya Almanları da «mezheıb» esasına istinad etmişlerdir! 
Gözlerimizi Avrupadan ayırıp başka kıt'alara çevire
cek olursak, Amerika Birleşik Devletlerinde «tabiiyeh, 
Çinde «kültür» ve Garbi Asya ile Şimali Afrikadalö 
Arab aleminde de «dilıı miyarının hakim vaziyette bu
lunduğunu görürüz! Tabii memleketten memlekete ve 
milletten millete değişen bu mütenakız tefsirlerle tarif
Ierin sebebi, milletierin teşekkülünde amil olan tarihi 
şartlarda aranmalıdır: Mesela Fransız milliyeti muay
yen bir ırk temeline istinad etmeyip muhtelif ırkların 
birbirine karışmasından hasıl olduğu için, Fransız mil
liyetçilerinin ırk esasına dayanmaları kabil değildir; 
tıpkı bunun gibi Alman, İtalyan ve Fransız kantonla
rında ayrı ayrı diller konuşulduğundan dolayı resmi 
bir dil yerine birıkaç resmi dil kabul etmek mecburiyeünde 
ka'lan !sviçre için de milliyet prensipinin «dil» mikyasile 
izahına kalkışmak, her şeyden evvel Konfederasyonun in
hilaJini kabul etmek demektir. 

Bütün dünyada ancak milletler arasında münhasır 
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olan bu ihtilaflara bizde maatteessüf ferdler arasında 
tesadüf edilir: Türkçülük tarihinin son tekamül dev
resinde tesbit edilebilecek en acı vaziyet işte budur. 
Bizde yalnız bir Türkçülük değil, birçok Türkçülükler 
vardır. ve hatta bunlar arasındaki ihtilaflar bazan hu
sümet derecelerine kadar dayandığı için, Türkiyede 
milliyet fikri henüz müşterek bir iman esa'sı olamamış, 
bil'akis bir tefrika ve ihtilaf arnili şeklinde kalmıştır. 
Herkes milliyetçidir: Fakat milliyetin bütün milletçe 
müşterek ve mukarrer bir manası olmadığı için şahsi 
telakkilere tabi muhtelif ve mütenakız tarifiere tesadüf 
edilir! İşte bundan dolayı bizde milliyet ölçüsü Mzıla
rına göre «ırk»� bazılarına göre «dil», bazılarına göre 
« kültür»� bazılarına göre «vatan"� bazılarına göre «Tıt
rancılık», bazılarına göre «Anadolluluk» ve hatta blh�ıla
rına göre de «tabiiyet» dir! Bilhassa son c tuz yıllık 
neşriyat içinde bu mütenakız telakkilerin her birine aid 
bir hayli yazılar vardır. 

Bundan 27 sene evvel «Türklük» mecmuasının birin
ci nüshasının başmakalesinde ve 21  sene evvel de yev
mi gazetelerden birinde çıkan diğer bir yazımızda te
mas ettiğimiz bu ihtilaflarla tenakuzlarla resmi vesika
larda bile tesadüf edilebilir: Bizde milliyetin hususi ta
rifleri gibi resmi tarifleri de rengarenk bir mozaik teş
kil edebilecek kadar çeşitlidir! Hayatını milli davaya 
vakfetmiş eski bir milliyetçi sıfatiyle Hamdullah Sup
hi'nin bir gün Meclis kürsüsünden ortaya attığı vazi
yet de işte bu resmi mozaikle alakadardır. Anayasa ile 
muhtelif devlet dairelerinin milliyet telakkileri arasın
daki büyük farkların ne demek olduğunu anlamak için 
şu resmi vesikalara siyasi bakımdan değil, sırf ilmi ba
kımdan şöyle bir göz gezdirmek kafidir: 
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ı - (Tabiiyet prensibi): Eski Anayasanır. 88 inci 
madde,.sinde Türklük şöyle tarif edilir: 

«Türkiyede din ve ırk ayırd edilmeksizin vatandaş-. 
lık bakımından herkese Türk denir.» 

Bu kanuni tarif yalnız « Vatanda§lık - Tabiiyet» hu
kukuna istinad ettiği için, sarahaten zikredilen «ırk» ve 
«din» den başka «dil»1 «kültür» vesaire giıbi esasların da 
milliyet tayininde hiçbir kıymeti yok demektir: Anaya
sanın bu resmi tarifine göre, türkçe bilmiyen ve Türk 
ırkından olmıyan bir gayri Türk, sırf Türkiye tabiiye
tinde bulunduğu için <<Türkn olduğu gibi, türkçe konu
şan ve Türk ırkından olan Rcdoslu yahut Kerküklü 
bir Türk sırf ecnebi tabiiyetinde bulunduğu için <<Türkıı 
değildir. Tabii bu izah, sırf tabiiyet esasına müstenid 
zaruri bir tarif mahiyetindedir. 

2 - (Dil1 kültür ve ideal prensipleri): Cumhuriyet 
Halk Partisi programının ikinci maddesinde milliyctin 
üç mi'yan vardır: 

(�Millet dil1 kültür ve me.fküre birli,rli ile birbirine 
bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasi ve içtürıai hey
ettir.» 

Bu iz3-ha göre, Türklüğün tarifinde «ırk», «din» ve
saire gibi esasların hiç bir kıymeti yoktur ve buna mu
kabil türkçe bilmiyen veyahut ana dilleri türkçe olmı
yan Türkiye tebaası Türk sayılınıyor demektir. 

3 - (Irk prerısipi): Milli Müdafaa Vekalcti asker! 
liselere alınacak talebe şartnamesinde milliyeti yalnız 
«ıTk» esasına bağlamış ve senelerce hep bu esası ilan et
miştir; mesela <<Cumhuriyetıı gazetesinin ı mayıs 1940 
tarihli nüshasında neşredilen resmi şartnamenin 2 nci 
maddesinde: 

«Alınacak taZebenin öz Türk ırkından olması» kat'i 
bir esas şeklinde ifade edilmiştir. 
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4 - (Turancılık prensibi): Türk Tarih Kurwnu İ.c1.
rafından tertib edilip Maarif V ekaleti tarafından on sene 
kadar !bütün Türkiye liselerinde akutturulan dört cildlik 
cTarih» kitabının birinci cildinde milliyet mefhumu 
«ırk», «dil», «hars =kültür» ve «.tarih birliği» esaslarına 
müstenid geniş bir Turancılık prensipiyle izah edilir; ibu 
eserin 1932 tarihinde Devlet matbaasında basılan !birinci 
cildinin 15 - 16 ncı sahifelerinde Türklüğün hududu şöyle 
tarif edilmektedir: 

Baykal gölü Twvalisinden başlayarak Altaylar ve 
Orta Asyadan itibaren H azar denizi ve Kıaradeniz havza
lariyle Ege denizi ve Tuna boylarına kadar olan geniş ,�cı
Mlar binlerce ve binlerce senderdenberi alelumum beyaz 
renkli olan Türklerle meskUndur.'1> 

Gene o cildin 20 nci sahifesinde de bu geniş hudud 
içindeki Türk milliyeti ırk, dil, kültür ve müşterek tarih 
..::sasların:a müstenid gösterilir: 

«Tarihte daima göze çarpar bir birlik orzaden Türk 
ırkı daima hakim kalan Mriz uzvi vasıflariyle, dimağın 
en kuvvetli mahsulü olan müşterek dilleriyle ve bu diıde 
nakledilmiş olan harslariyle, tarih ve müşterelc hatıra
lariyle aynı zamanda bugünkü millet tarifine de en ııygun 
büyük bir cemiyettir. Bütün tarihte böyle büyük bir ırkı., 
bir millet Mlinde görmek, bilhassa zamanımızdaki insan 
hey'etlerinin pek çoğuna nasib olmıywn büyük bir kuvvet 
ve büyük bir şereftir.» 

Mutedil Turancıların Ondokuzuncu asırdanberi mü

dafaa ettikleri nazariyye de işte bundan ibarettir: Bunun 
müfrit Turancılar tarafından ileri sürülen daha geniş bir 
şekli de vardır ki Türk akvamile !beraber eski tasnifte 
«Sarı-ırk» denilen Mongoloid milletleri de içine alır. Bun-
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ların birincisine «Pantürkizmıı , ikincisine ((Pantura
nizm» isimleri de verilir. 

5 - (Vatan prensipi): Gene Maarif VekaJetinin li
selerde okutturduğu Tanzimat edebiyatında devlet hu
dudile mukayyed bir milliyet prensipine tesadüf edilir: 
!smail Haıbibin eseri olan kıymetli kitabın ismi «Ede 
bi yeniliğimiz» dir; 1937 tab'ının 453 üncü sahifesinde 
başlayan ((Türk milliyetçiliğinin beyannamesin faslının 
454 üncü sahifeye tesadüf eden kısmında Gazinin Mec
lis kürsüsünde irad ettiği bir nutuktan alınan şu iki 
fıkra, Türk milliye�iliğinin ((ilk ve en realist beyanna
mesi» sayılır: 

«Efendiler, büyük hayaller peşinden koşan, yapam,_ 
yaoağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlar
dan değiliz. Büyük ve hayali şeyleri yapmadık, yapmı§· 
gibi görünmek yüzünden bütün dünyanın husumetini, ga
razını, kinini bu memleketin ü,zerine celbettik. Biz Panis
lamizm yapmfJJdık, «yapıyoruz, yapacağız!» dedik; düş
manlar da yıaptırmwmak için bir an evvel «Öldürelim!» 
dediler. Panturanizm yapmadık,, «yaparız, yapıyoruz, ya-· 
pacağız!» dedik ve gene « öldürelim!» dediler. Bütün da
va bundan ibarettir. 

Efendiler, bütün cihana havf ve telaş veren mefhum 
bundan ibarettir. Biz böyle yapmadığımız ve yapamadı
ğımız me.fhumlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın ade
dini ve uzerimize olan tazyikatı teyid etmekten ise hadd-i 
tabiiye, hadd-i mC§rUa rücU edelim. Haddimizi bilelim. 
Binaenaleyf Efendiler, biz hayat ve istiklal istiyen bir 
m illetiz. Yalnız ve ancak bunun için hayatırrıızı ibzal ede
·riz.� 

Yukarıda bahsettiğimiz «Tarih» kitabında Türklü
ğün « Baykal gölünden Tuna boylarına kadar» yayılmış 

Eskikitaplarim.com



9 

tek bir millet §eklinde büyük bir ırk olarak tarif edildi
ğini gördükten sonra Edebiyat kitabında bil'akis §im
diki siyasi hududlarımıza münhasır bir milliyet .tarifi 
gören genç nesiller, netice itibariyle tarih dersinde «Tu
rancılıkn telkini aldıktan sonra edebiyat dersinde Tu
rancılığın ((sahtekarlıkn olduğunu hep aynı Maarif Ve 
kaletinin işte o resmi menbftlarından yıllarca dinleyip 
durmu§lar demektir. 

En mühimlerini kısaca gözden geçirdiğimiz bu res
mi vesikalardaki mütenakız milliyet tariflerini sırala� 
maktan mak!sadımız bunları tenkid etmek değil, sırf 
aralarındaki tenakuz uçurumlarını tamamile objektif 
olarak tesbit etmektir. Şahsi ve hususi telakkiler saha
sında tesadüf edilen ihtilafların resmi tarifler arasında 
da mevcud olduğu i§te bu vesikalarla sabittir. 

Bizde milliyet fikrinin manevi birlikten ziyade ruhi 
bir tefrika ve ihtilat arnili mahiyetinde kalması işte 
bundan dolayıdır. Bu milli derdin devası, bütün minet
çe kabul edilebilecek umumi ve müşterek bir milliyet 
tarifiyle te'min edilebilir. 
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TÜRK MİLLİYETiNiN TEK VE 
MÜŞTEREK TARiFi 

Her milletin kendi bünyesine göre yaptığı milliyet 
tarifinde o milletin bütün efradı umumi.yetle ittifak 
ettiği halde, bizde tek ve müşterek bir tarif yerine res
mi ve huısusi birçok tarifler mevcud olmasından hasıl 
olan ruhi ve fikri tefrika ıve ihtilafı yukarıdaki yazımızda 
resmi ıvesikalariyle gözden geçirımiş ve milliyet fikrinin 

her yerde olduğu gibi bizde de milli bir iman halini ala
bilmesi için her şeyden evvel o sonsuz telakki ihtilatla
rına nihayet verecek umumi ve milli bir tarife ihtiyaç 
olduğundan bahsetmiştik. Bu�ün de işte bu hayati ve 
zaruri hedefe giden yolu bulmağa çalışmak istiyoruz. 

Şimdiye kadar bizde milliyet tarifine esas olarak 
birbirine nakzeden bir takım resmi .vesikalarla halk ara
sındaki fikir cereyanlarında ileri s-ürülen mütenakız 
prensipierin başlıcaları, « Tabiiyet», «Dil», «Kültür», 
«İdeal», «<rk», «Va,tan», «Tarih birliği», «Turanlılık» ve 
«Anadolluluk» şekillerinde sıralanabilir. Bazı gazetelerle 

mecmualara akseden fikir cereyanlariyle muhtelif dev
let dairelerine aid resmi vesikalarda bunların hepsi 
mevcud olduğu halde, yalnız sonuncusu olan «Anado
luculuk» prensibi henüz hiç bir resmi ifadesi mevcut 
olmıyan hususi bir cereyan şeklindedir. Bu vaziyete 
göre, yalnız biri müstesna olmak şartiyle bütün bu 
prensipler hem hususi, hem resmi şekillerle ayrı ayn 
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ifade edilmiş ve her tarif ayrı bir cereyan halinde bir 
takım taraftarlar bulmuş demektir. 

İlmi bakımdan bunlann hepsi doğru ve hepsi hak
lıdır: Yanlış ve haksız olan nokta, bu prensiplerden her 
birinin başka bir t:\rife esas ittihaz edilmesinde ve bu 
suretle umumi bir milliyet tarifi yerine bir çok mütena
kız tarifler ortaya atılarak tehlikeli bir manevi tefrika
ya meydan verilmiş olmasında gösterilebilir. 

Milliyetin tarifi lbir siyaset meselesi değil, bir ilim 
meselesidir: Şahsi ve siyasi mülahazalarla kurulmuş 
indi nazariyelerle keyfi tarifierin hiçbir ilmi kıymeti 
yoktur ve hatta ortadaki tefrika ve ihtilafı körükleyip 
sürüncemede bırakmak gibi büyük ve tarihi bir zaran 
vardır. Milliyet meıselesinin dünya kültüründe yeni bir 
ilim sahası teşkil edeıbilecek kadar tetkik ve tahlil edil
miş ve ibir takım ilmi esaslara bağlanmış olduğundan bilıa
ber bir vaziyette lbir takım mantık oyuulariyle oyalanıp 
durmanın atiye karşı ne büyük bir mesuliyet olduğu da 
meydandadır. Her halde bu mühlik vaziyete artık bir 
nihayet verip Türk nesillerini milll vicdan birliğine ka
vuşturmak için her türlü şahsi hislerle ihtirasları bir 
tarafa bırakarak aradığımız büyük hedefe doğru ilim 
yolunu takib etmekten başka 1çaremiz yoktur. 

Avrupa: ilim a.Ieminde «Millet» ve «Milliyet» gibi ta
birlerin ilmi manaları ancak son zamanlarda takarrür 
edebilmiştir. Muhtelif milletiere mensub ilim adamla
rından Paul Henry'nin «Le Probleme des nationalitesn, 
Georges Weill'in «L'Europe du XIX e sicele et L'idee de 
nationalite» , Frank Hankins'in «La race dans la civili
satiomı, Dr. George Mantarrdan'un ((La race, les races» 
ve ((Traite d'Ethnologie culturelle», Robert Lowie'nin 
«Manuel d'Anthropologie culturelleıı ve Henry Berr'in 
<tEn marge de l'histoire universelleıı gibi eserlerinde 
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umumiyetle ittifak ettikleri en son ve en objektif ta
rife göre: 

«Millet demek, herhangi bir esas etrafında toplan
mış mütesdnid bir insan kütlesi demektir.» 

Etrafında toplanıtan bu «esas» bazan Fransa ile Çin
de olduğu gibi <<Kültür», bazan Almanyada olduğu gibi 
«ılrk», bazan İslav ve Arab alemleriyle Humanyada ol
duğu gibi ccDiln, bazan Amerika Birleşik Devletlerinde 
olduğu gibi ccTabiiyet», bazan Avusturyada olduğu gibi 
<<Mezheb» ve bazan da İsviçrede olduğu gibi «Vatan» 
mefhumundan rba:ret olabilir. Tabii böyle bir tôxifc göre 
herhangi bir camianın bir <<Millet» sayılabilmesi için 
ırk birliği, dil birliği, kültür birliği, din ve mezhep bir
liği veyahut vatan birliği gibi raibıtaların hepsine birden 
lüzum yoktur: Bir camianın «Millet» sayılabilmesi için 
bunlardan herhangi birinin etrafında toplanılmış ol
ması kafidir. 

Birbirine ırk, dıil, vaıtan, kültür, mezhep vesaire gibi 
rabıtaların yalnız biriyle bağlanmış ferdierden mürek
keb bir camiaya «Nation = Millet» ismi verilmesine mu
kabil, bu muhtelif bağların: birden fazlası veyahud hep
siyle birden bağlı cemiyetlere de «Nationalite := Milli
yet» ismi verilir; ta:bii burada «Milliyet» kelimesi halk 
arasındaıki manaya değil, yeni ilmin izafe ettiği yeni bir 
manada kullanılmaktadır. Northamton Üniversitesi 
Sosyoloji profesörü Frank Hankins, «La race dans la 
civilisation» ismindeki eserinde «Millet» ve «Milliyet» 
mefhumlarının halk ağzında birbirine karıştırılmasın
dan şikayet ettiği için, bu eserin Fransızca tercemesine 
mühim bir mukaddime yazan Paris Antropoloji Mekte
bi profesörlerinden Dr. George Mantandarı bu kelime
lerin ilmi manalarını şöyle anlatır: 
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<t.lrkın sırf bünyevi bir mefhum olmasına mulrolJil, 

(Millet) siyasi bir grwp ve (Milliyet) de bünye� dil ve kUl
tür kususiyetleriyle taayyün eden tabii bir kütledir: 
(Milliyet) i tayim eden timillerden biri bazan diğerlerin
den daha btiriz de olabilir. Halk� bu (Milliyet) kelime.'Ji· 
nin manasını hiç bir zaman tamamiyle kavrayamamıştır; 
çünkü bu tabir (Millet) kelimesine çok yakın olduğu için, 
hep onunla lcarı§tırılmaktadır.» 

İşte bu iltiıbastan dolayı Morrtandon «Nationalith> 
yerine «Etknie» şeklinin kullanılmasını teklif etmektedir. 

Yeni ilmin ibu tel8Jkkisine göre «Nation = Millet» ve 
cNationalite = Milliyet» veyahud «Ethnie = Kavmiyet» 
tabirleri iki muhtelif cemiyet ifade ediyor demektir; 
bunların birincisi yalnız bir bağla, ikincisi de muhtelif 
bağlarla birbirine bağlanmış ferdierden mürekkeb bi
rer camia vaziyetindedir ve tabii ikincisi birincisinden 
daha sağlamdır: Çünkü millet yalnız «Siyasi ve sun'i 
bir teşekkülıı olduğu halde, milliyet yahud kavmiyet 
«tabii bir teşekkülııdür. 

Avrupa cemiyetleri bu !bakımdan iki grupa ayrıla
bilir: Fransa, İsviçre, Belçika vesaire gibi «Millet» lere 
mukabil Macar, Fin, Alman, Lapon, Samoyed vesaire 
gibi efradı arasında muhtelif rabıtalar bulunan cemi
yetlerin her biri bir «Milliyet» yahud «Kavmiyet» vazi
yetindedir. 

Bizde milliyet mefhumunun bütün millet,çe kabul 
edilebilecek umumi ve müşterek tarifi ancak işte bu il
mi esaslardan çıkabilir. Bunun için her şeyden evvel 
bir kere şu meseleyi halletmek lazımdır: Türkiye Türk
lüğü ilmi manasiyle siyasi ve sun'i ibir -<<Nation = Mil· 

Zet» mi, yoksa tabii bir teşekkül sayılabilecek bir «Nati· 
onalite = Milliyet» yahud «Ethnie Kavmiyet» midir? 
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Tarihi teşekkül bakımından Türkiye Türklüğünün 
bin yılda muhtelif ırklada dillerin ıbiribirine kanşma 

sından hasıl olan Fransız milleti veyahud muhtelif dil
ler konuşan bir takım ırk kırıntılannın müşterek bir 
vatanda yanyana gelmesinden doğan ve «Nation suisse» 
denilen İsviçre milleti gibi siyasi ve sun'i teşekküllerle 
mukayasesine hiç bir suretle imkan yoktur : Onların 
kendi tarihi ve siyasi bünyelerine uyan milliyet tarif
Ierinin bize uymaması işte bundan dolayıdır. 

Etnoloji, Antropoloji, Etnografya, tarih ve lisahi
yet gibi klasik ilimierin ittifakiyle sabittir :ki Miladın 
onbirinci asrında Anadoluyu fethedip bugünkü Türkiye 
dEWletini ilmran Oğuz Türklüğü ana-türk ırkının deva
mından başka bir şey değildir, lisanı da müstakil ana
türk dilinin devamıdır ve garba geldikten sonra «İsla
moide» ve «Occidentaloide» dairelerinden aldığı tesir
lerle karışıp milli bir hususiyet peyda etmiş olan kül
türü de en es!ki ccPastorahı kültürüne dayanır; üç tara
fından denizlerle çevrilmiş bir yarımada şeklindeki ana 
-vatanının bir coğrafi birliği vardır ve bu vazih çevrenin 
dokuz asırlık muhteşem mazisi etrafına da taşıp yayı
larak geniş bir tarih birliği vücude getirmistir. İşte bun
dan dolayı bir ırk birliği, dil birliği, kültür birliği, va
tan birliği, din birliği ve muazzam bir tarih birliğiyle 
birbirine bağlanmış ferdierden mürekkep olan Türkiye 
Türklüği.i siyasi ve sul'i bir «Nation = Millet» değil, ta
bii bir teşekkül evsafını haiz kuvvetli bir <<N•ationalite ---= 

Milliyet» yahud öteki ismiyle bir «Ethnie K.ct'l)1niyet» dir. 
Bu muhtelif rabıtaları inkar edip Türklüğü yalnız 

bir tek milliyet esasına müstenid sayınakla onu sun'i ve 
siyasi bir teşekkül gibi göstermiş ve zayıflatmış olacağı
ınızı unutmamalıyız. Bu bakımdan, muhtelif devlet da
irelerinin geçen yazımızda resmi vesikalarını gözden ge-
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çirdiğimiz ırkçılığı, turancılığı, dilciliği, vatancılı�ı ve 
kültürcülüğü bir kül halinde ele alımnca nasıl tenkid ve 
muahaze edilebilir? Zaten cemiyetin milli şuuriyle tarihi 
bünyesinde bütün bu esasların mevcud olduğu yalnız o 
resmi telakkilerle değil, 30-40 yıllık matbuat tarihimiz
de birçok akisler bırakmış fikir cereyanlariyle de sabit
tir: Tabii bütün bunlar, hep ayni bir hakikatin muhtelif 
cephelerinden görünüşleri demektir; ırkçının da, kültür
eünün de, vatanemın da gördüğü hep ayni milli bün
yedir. 

Türklüğün ilmi manasiyle bir «Naticm = Millet» de
ğil, bir «Nationalite 1 ethnie = Milliyet 1 Kavmiyet» oldu
ğunu esas itibariyle bir kere tespit ettikten sonra, umu
mi ve müşterek bir milliyet tarifi elde etmek içjn artık 
bütün mesele bu milliyetin tarihi bünyesinde amil olan 
sekiz prensipin şöyle bir terkib halinde ifadesinden iba
ret kalır: 

«Bütün Türk aleminin merkezi ve bugü,nkü ana-yur
dunda umumi Türk tarihinin varis ve milmessili olan 
Türk milliyeti Tabiiyet, Vatan, Dil, Din, Irk, Kültür, İde
al ve mü.§terek Tarih birlikleriyle birbirine bağlı ferdler
den mürekkeb bir kütledir.» 

Muhtelif resmi vesikalarla halk arasındaki fikir ce
reyanlarında ayrı ayrı ileri sürülen ve Türk milliyetinin 
tarihi bünyesiyle milli şuurundan doğan prensipierin 
işte böyle bir terkib halinde ifadesi memleketteki milli 
vicdan tefrikasına artık bir nihayet vermiş olabileceği 
gibi, Türklüğün ilmi delillerle sabit olan hakiki hüviye
ti de nihayet bütün vuzuhile tesbit edilmiş olacaktır. 
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ESKi TÜRKLERDE MiLLiYET FİKRİ 

Avrupa kültür dairesinde ancak On dokuzuncu asır
dan itibaren belirmeye başlıyan milliyet fikri, Türk kül
tür tarihinde islamiyetten evvelki deviriere dayanacak 
kadar eski ve müslümanlıktan evvel ve sonra muhtelif 
vesikalar üzerinde tespit edilebilecek kadar vazılı ve 
kuvvetli bir şuur halindedir. 

Avrupada devlet mefhumu millet mefhumundan 
evveldir (1): Hatta «milliyet» kelimesinin muhtelif Av
rupa dillerinde bugünkü manasını alabilmesi Ondoku
zuncu asırdan sonradır. Mesela ingilizcede bu manaya 
gelen «Nationality» kelimesinin mevcudiyeti 1961 den 
itibaren tesbit edilmişse de, bunun bugünkü siyasi ve il
mi manaları ancak Ondokuzuncu aısrın başlarından iti
baren takarrür edebilmiştir! Fransızcadaki «Nationali
teıı kelimesinin Akademi lugatine ilk defa olarak girme
si de 1835 tarihindedir!. Almancadaki (<Nationalitatıı 
tabiri işte bu Fransız kelimesinin Alman şivesine uydu
rulmuş daha muahhar bir şeklinden başka bir şey de
ğildir; «Milliyetıı gibi bir mefhumun böyle bir ecnebi 
kelimesiyle ifadesini hoş görmiyen bazı Alman muhar
rirleri «Volkstumıı diye başka bir kelime de uydurmuş-

(1) Bk.: Paul Henry, .Le probl�me dea nationalites», 1937 

Paris tab'ı, S. 1'7. 
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larsa da, bu almanca tabir o fransızcadan muhn.rrof 
kelimeyi unutturabilmiş değildir! Gene bu tarihlerde 
şarki Avrupanın muhtelif dillerinde de mukabilleri bu
lunmaya başlıyan bu yeni kelimenin hakikatte ne mfi.
naya geldiği bile belli d.eğildi. Mesela (Pletkov) isminele 
bir Rus muharriri, «Milliyet» mukalıili olarak rusçada 
kullanılmaya başlıyan ((Narodnostıı kelimesinden bah
sederken: 

- Ne manaya geldiğini iyi bilmiyoruz cma, herhalde 
bu kelimenin ahenginde bizim için yepyeni ve yeniliğin
den dolayı henüz iptizale uğramamış bir §eyler oldui}u 
muhakkaktır ! ... diyordu. 

Bu belirsizlik yalnız şark i Avrupa ya münhasır de
ğildi: Ondokuzuncu asrın başlarında orta ve garbi Av
rupa telakkilerinde de hep ayni müphemiyete tesadüf 
ediliyordu. Bu hal ilk zamanları çok geniş tefsirlere yol 
açıp hakikatle hayal arasında bir takım sistemler bile 
kurulmasına sebep oldu: ııPangermanismeıı, ııPanslavis
meıı ve nihayet 1860 da ileri sürülen ı<Panlatinismeıı gi
bi geniş nazariyeler işte bu ölçüsüz sistemlerin en meş
hurlanndandı. Bunlardan İslav birliği fikrini Fransız 
alimleri iki cereyana aymyorlardı: İslav milletleri ara
sında yalnız fikir, his ve kültür birliğini istihd2"f eden 
cereyana ııSlavismeıı ve 'Siyasi birlik cereyanına da 
ııPanslavismeıı isimleri takılmıştı! Milliyet prensipinin 
tahakkuk ve tatbikine imkan olmıyan bütün bu hissi 
ve hayali safhaları geçirdikten sonra akli ve ilmi bir ma
hiyet almaya başlaması, birbirine düşman milletiere 
mensub alimler arasında muhtelif vesilelerle açılan tari
hi münakaşalar sayesinde mümkün olabildi. Bu müna
kaşaların en meşhurları Almanlarla Fransızlar arasında 

Türklük Meseleleri : 2 

Eskikitaplarim.com



18 

geçmiş olanlardır. Bilhassa 1870 harbi üzerine Alzas me
selesi en mühim münakaşalara yol açtı; ilkönce iki taraf

tan iki büyük müverrih işe başladı: Almanlardan meş
hur (Mommsen) le Fransızlardan «La Cite untiqe>> mü
ellifi (Fustel de Coulanges) ... Fransız alimi Fransızlığın 
muhtelif ırklardan mürekkeb limonata gibi bir halitadan 
ibaret olduğunu düşünerek milliyet mefhumunu cckül
tür» esasiyle izah ettiği halde, Ccrmenliğe istinad etmek 
isteyen Alman alimi «<rk» esasını güdüyordu. (Coul:::.n
ges) a göre eğer ccMilliyetn demek cclrk» demek olsaydı 
Belçikanın Fransada:n, Porteki;?:in lspanyadan, Holifuı
danın Prusyadan ayn olmaması lazım gelirdi! İşte bu 
esasa istinad ederek Alman nazariyesine karşı Fransız 
nazariyesini şöyle tedvin etti: «Aralarında fikir, his, ümid, 
hatıra ve menfaat birliği bulunan insanlar, kalben bir mil
Zet teşkil ettiklerini hissederler.» 

Gene bu tarihlerde (Renan) la (Strauss) arasında da 
böyle bir münakaşa oldu ( 1) .  Tabii Fransız tezi hep ayni 
tezdi. 1887 de verdiği meşhur bir konferansta (Renan) 
bu milli tezini şöyle hulasa: etti: «Bir millet demek, bir 
ruh demek, manevi bir esas demektir.» 

Tabii bu münakaşalarda Alman ırkçılığı ile Fransız 
kültürcülüğü çarpışıyordu. Fakat bu ilmi mücadelenin 
galibi, mağlubu yoktu: Yegane netice, iki zıt tezin bütün 
delilleriyle tebarüz etmesinden ibaret kaldı. Böyle b;r va
ziyet, netice itibariyle ccMilliyet)) mefhumunu her mille
tin kendi menfaatine göre izah etmesi demekti: Mesela 
Fransızların ccKültürn ve Almanların cclrkıı esasına mu
kabil, İsviçreliler ccVatann, Humanyalılar ccDilıı ve Alman 

( 1 )  Bu muhtelif telakkiler Için bakınız: Georges Wellle. «L'Eu
rope du XIX e siecle et l'idee de nationalite», 1938 Paris tab' ı, S. 
305 ·· 308 ve Paul Henry, ayni eser, «L'ldee de nation.» faslı, S. 9�13. 
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protestanlığına kar§ı katalik kilisesine tabi Avusturya 
Almanları da «Mezhep» esasına istinad ediyorlardı! Fa
kat gözlerimizi Avrupadan ayırıp başka kıt'alara çevire
cek olursak, Amerika Birleşik Devletlerinde «Tabiiyeb , 

Çinde «Kültür» ve garbi Asya ile şimali Afrikadaki Arab 
aleminde nDilıl esasının hakim olduğunu görürüz! Bu 
vaziyet karşı:sında ilmin en son telakkisille göre «Millet:!> 
demek Herhangi bir esas etrafında toplanmış rııütesanid 
bir kütle» demektir : Etrafıuda toplanılan bu «esas» ba
zan Fransada ve Çinde olduğu gibi «Kültün, bazan Al
manyada olduğu gibi ı<Irkn, bazan Arab memleketleriyle 
Rumanyada olduğu gibi HDil», bazan İsviçrede olduğu gi
bi «Vatan» ve hatta bazan da şimali Amerikada olduğu 
gibi yalnız «Tabiiyet» şeklinde görülebilir. Şu halde ııMil
liyet>ı demek, işte bu milletten millete değişen birlik esa-

sının idrakinden mütevellid bir şuur demektir. Lapon, 
Samoyed vesaire gibi burada gözden geçirdiğ"miz muh
telif ııesasıı ların hepsini birden cemeden cemiyetıere de 
«Nation = Millet» yerine, henüz türkçe karşılığı takar
rür etmemiş ilmi bir tabir olmak üzere ııEthnieıı denir 
(ı) : Bunlar hem ırk, hem dil, hem kültür bakımından 
birlik gösteren cemiyetıerdir. 

Yukarda söylediğimiz gibi, Avrupa kültür dairesinde 
milliyet fikrinin içtimai bir şuur halini alabilmesi an
cak Ondokuzuncu asırdan itibaren olmuş ve bilhası"a 

Avrupa haritasının bu yeni prensibe göre tadil ve tanzi
mi 1848'den itibaren tahaklmk etmiye başlamıştır. On
dan evvel Avrupa tarihine hakim olan esas «Devlet» 

prensipidir. Fakat Türk kültür dairesine baktığımız za-

(1) Bk.: Frank H. Hankins, «La race dans la civilisation�. 

1935 tab'ı s·. 7 ve 25.-Dr. George Montandon, «La race, les races:., 

1-933 Paris tab'ı, S. 14·-18. 
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man bu vaziy�tten büsbütün başka bir manzara ile kar
şılaşırız: Osmanlı kültürünün tamamiyle islami bir ma
hiyet aldığı deviriere kadar Türklerde milliyet fikri en 
kuvvetli şuur şeklini hemen daima muhafaza etmiş ve 
çok defa «Devlet» mefhumu «Milliyet» mdhumiyle be
raber yürümüştür. Muhtelif deviriere aid milli ve ec
nebi vesikaların bu bakımdan tetkiki, Türk milliyetçi
liğinin umumiyetle zannedildiğinden çek büyük bir tarı
hini vücude getirebilir. Bu çetin ve cazib mevzu üzerinde 
şimdiye kadar hemen hiç bir şey yapılmamıştır. Fakat 
artık yapılmalıdır: Zaten benim şimdi bu mevzua temas 
etmek isteyişim, böyle bir tarihin esasını çizmekten zi
yade bunun lüzumunu gösterıniye küçük bir vesile teş
kil edebilmekten ibarettir. 

İnsanlarda milliyet hissi milletleri:n teşekkül devir
lerine dayanacak kadar e.skidir: Yeni olan şey, bu tabii 
ve içtimai benlik hissinin tahteşşuurdan şuura çıkması, 
yani o müphem hissin muayyen bir fikir şeklini alarak 
kültürleşmesidir: Türk camiasının başka cemiyetıere ta
kaddüm ittiği nokta işte budur. 

Aşağıda gözden geçireceğim muhtelif deviriere aid 
veı3ikalar bu vaziyeti bir kaç misal üzerinde daha fazla 
tavzih etmiş olacaktır. 

* ** 
Eski Türklerde milliyet fikrinin en v�zıh tezah'ür-

leri, dilleriyle kültürlerinin müdafaasında gösterdikleri 
milli gayretlerde görülebilir. Bu fikir onlarda çok kuv
vetli, daimi ve umumi bir şuur halindedir. 

Benim bu hususta tesadüf edebildiğim en eski vesi
ka, Çinlilerin «Tu-Kiuıı dedikleri «Gök- Türk)ı impara
torluğunun ilk devirlerine, yani Miladın altıncı asrına 
aiddir. Bu asrın ortasında teşekkül eden «Gök-Türkıı dev
leti bir bakımdan Roma imparatorluğuna benzer; Daha 
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ilk zamanlardan itibaren şarki ve garbi olarak ikiye ay
rılmıştır; Yalnız birlik devri Roma gibi uzun sürmemiş
tir: Teşekkülünden otuz sene sonra, Osmanlı tarihindeki 
şehzade kavgalarını andıran bir takım dahili kargaşalık
lar bu azametli imparatorluğun ikiye bölünme!siyle neti
celenmiştir. Garbi Tu-Kiular hakkında Çin vesikalannı 
neşreden Edouard Chavannes'ın dediği gibi ( 1) , bu dev
letin bünyesinde daha birlik devrinden itibaren ikilik 
vardı; devlet kurulur kurulmaz baştaki hanedan ikiye 
ayrılmış, bir kardeş şarkı, bir kardeş garbı idareye baş

lamıştı; Şarktaki (Kagan = Hakan) ünvaniyle metbf:ı., 

garbdaki (Yabgu) ünvanile tabi vaziyetindeydi. Miladın 

582 tarihinden itibaren garbdaki Yabgu'nun da ((Kaganıı 

'ünvanını alıp şark tabiiyetinden çıkması, otuz sene sü

ren birlik içindeki ikilik ve daha doğrusu ikizlik vaziyeti

ne resmen nihayet vermiş oldu. 

Bu ayrılığın biri dahili ve biri harici olarak iki se
bebi vardı; dahili sebeb hanedan azasının saltanat kav
gasıydi: 581 tarihinde Çinlilerin (Şe-tu) yahud (Şa-po
lio) dedikleri ve Fransız müsteşriklerinden Pelliot'nun 
türkçe ismini (İşpara) seklinde tabmin ettiği h��kan tah

ta çıkınca, amcası (Mu-Han) ın oğlu (Ta-lo-oien) yahud 
(Apo) saltanat davasına kalkıştı. Fakat, Osmanlı tari
hindeki vaziyetin aksine olara k. tıpkı şimdiki Avrupa 
hanedanlannda olduğu gibi eski Türklerde de saltanat 
hakkı erkek tarafından oldu ğu gibi kadın tarafından da 
ası:ıJetle kaimdi: Halbuki (Ta-lo-pien) in anası pren�es 
değildi: Onun için Gök-Türkler onu istemivorlardı. İşte 
·bu vaziyet (Ta-lo-pien) in sa1"kta.n ?"arba ilticasivle neti
eelendi : O sırada garb Yabguluğunda Çinlilerin (Ta-t'eu) 

( 1 )  Edouard Chavannes, «Documents sur les Tou-Kiuıe 

(Turos) occodentaux, 1903 saint-P�tersbourg tıab'ı, S. 129. 
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dedikleri (Tardu) bulunuyordu. Şarktaki genç amcaza
desinin metbüiyetini çekemiyen bu azametli «Yabgw> ba
kanlık müddaisini memnuniyetle kabul etti : Çünkü :ıar
kın karışması, garbın kuvvetlenınesi demekti. 

Bu dahili sebebe bir de harici sebep inzimam etti. 
Orta-Asyada böyle muazzam bir Türk imparatorluğunun 
kurulması Çinliler Lçin en büyük tehlikeydi ve bu tehlike
nin kuvvetle hertaraf edilmesi Çin imparatorluğunun 
harcı değildi. MiHl.dın 580 tarihinde Çin diplamatların
dan (Çang-sun-Çing) Gök-Türkler nezdine sefaretle gi
dip gelmiş ve onların bu dahill gailelerini kendi: gözle
riyle tetkike muvaffak olmuştu. Çin'in Orta-Asya s;yase
tini işte bu kurnaz diplomat tanzim etti. İmparatora tek
lif ettiği pHin şöyleydi ( 1 ) : «Gök - Türk haneilanından her 
prensi n maiyetinde büyük ordular vardır; hepsi-nin ünva
nı  da Han'dır. Her biri dört cihetten birine yerleşmiştir. 
Birlikleri zahiridir. Bunları kuvvetle yenmek güç> fakat 
birbirine düşürmek kolaydır!» 

Çinliler işte bu siyaseti takib ettiler. Garbdaki Yab
gu (Tardu) ya bir elçi üstünde eski Türklerin Hakan
lık alameti olarak bir kurt başı bulunan bir «alem» gön
derdiler (2) . Bu suretle Çinliler Türklüğü ikiye bölmek 
için «Yabgwıya Hakanlık tevcih etmiş oldular! Hatta 
(Tardu)nun elçilerini merasimle (Şe-tu) nun elçilerine 
takdim ederek şarkı garba değil, garbı şarka hakim ta
nıyacaklarını :bildirdiler ! .. 

İşte bütün bu dahili ve harici sebepler nihayet (Tar
du) nun «Yabguıı ünvanını bırakıp «Hakan» ünvaniyle 
isyanına sebep oldu. Artık garb, şarka hücum etmeye 

( 1 )  Vilh, Thomsen, «<nscriptions de I'Orkhon dechiffrees», 

1896 Helsingfors tab'ı, s. 97. 

(2) Edmıard Chavannes, aynı eser, S. 2 ve 219. 
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başlamıştı. Fakat şarkın uğradığı gaile bundan da iba

ret değildi: Bir taraftan da (Şe-tu) nun d'ğer yeğ·enleri 
isyan etmişlerdi ( 1 ) . Onlar da saltanat iddia ediyor!ardı ! 
Bu vaziyetten iki netice çıktı: Bir taraftan Çin'de iş ba
şına gelen cıSuebı hanedanının idaresinde Çin birliği ku
rulurken, bir taraftan dahili ihtilaflarla harici tesirler yü
zünden Türk birliği bozuluyordu. 

Şark imparatorluğu ile garb imparatorluğu artık he
men bütün tarihlerini birbiriyle uğraşarr k geçirecek ler
di! (Çang-sun-Çing) in o ustalıklı pH\nı netice itibariyle 
Gök-Türk tarihini altüst etmiş demekti. 

Fakat şark imparatorluğunun bir taraftan isyanlar 
ve bir taraftan da muharebelerle uğ:nı.şması, nihayet 
garb imparatorluğunu lüzumundan fazla kuvvetlendir
roeye başlamıştı : Garıb hakanı artık şarkı d:a kendi ida
resine alarak yeni bir Türk birliği kurabilecek hale ıreli
yordu. İşte bu manzara karşısında Çin'in o meşhur ((Bas
kül politikasın yahud cıMuvazene siyaseti» başladı : Çin 
imparatoru garbdaki dostuna karşı şarktaki düşmanını 
himaye etmeye kalkıştı ! 585'ten itibr> ren (T?-rdu) yu 

kendi ba�ına bırakıp (Se-tu) ya yardım teklifi.nrle ·bu
lundu. Fakat bu yardımın gene «Baskül politikası» nch m  
m'iiJhf.'m bir ta kım sart1arı vardı:  B u  sartla r ,çok ince 
şartıardı l Çin imparatoru şark Türklerini Çinli1eştirmek 

şartiyle himaye edecekti ! Bunun icin de (Şe-tu) ya Türk 
milletinin kıvafe.rtini, an'anesini., a detini, Jmrıunlarım ve 
hatta dilini. değ'istirip bunların verine Cin klVafetini, Cin 

an'anesini, Çin adetini, Çin kanuniarım ve hatta Cin di
lini zorla kabul ettirdiği takdirde yardım edebileceğini 

\ 

( 1 )  Rene Grousset, «L'emplre des steppes:., 1939 tab'ı, S. 133-

134. 
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bildirdi: Çünkü Çinlilerce milliyet demek kültür demek
tir. İşte o zaman Çin siyaseti Türklüğün en büyük bulı
ranlar içinde bile sarsılmak hilmiyen milli şuuruna çar
parak iflas etti. Türk hakanı (Şe-tu) Çinlilerin bütün 
ııartlarını kabul ediyor, yalnız milliyetinden bir zerre 
bile feda edemiyordu. Sinalog (Stanislas Julien) in «Pi
en-i-tien» ismindeki Çin menbamdan tercüme ettiği ve
sikalar içinde (Şe-tu) nun Çin imparatoru (Kao-tsu) ya 
bu mesele hakkında gönderdiği §U mektub, Türk milli
yetçiliği tarihinin belki en kıymetli vesikasıdır ( 1) : 

«Şimdi oğlum sarayınızda isbat-ı vücud edecek ve 
her sene harac olarak ilahi bir asla mensub atlar takdim 
edilecektir; her gün sabahtan akşama kadar sizin emir
lerinizden başka bir şey dinlemiyeoeğim. Fakat elbi,Sele
rimizin önlerini kesmeye, omuzlarımızda dalgaZanan saç 
örgülerimizi çözmeye, dilimizi deği.�tirmeye ve sizin ka
nunlarınızı kabul etmeye gelince, bizim tidetlerimizle an'
anelerimiz o kadar eskidir ki ben şimdiye kadar bunları 
deği.'jtirmcye cesaret cdemedim; bütün millet aynı kalbi 
taşıyor . . .  » 

Bu vesikada hakan her fedakarlığa razı oluyor, Çin 
imparatorunu metbfı tanıyor, kendini ona emirher yapı
yor, harac vermeyi kabul ediyor ve hatta oğlunu rehine 
olarak Çin sarayına gönderiyor; velhasıl her ııeye katla
nıyor; yalnız tarihten daha eski olan Türk diliyle Türk 
kültüründen vazgeçmiyeceğini Türk milleti narnma en 
açık ve en kat'i bir lisanla ve resmi bir nota ile ilan edi
yor . . .  

Çin diplomasisi işte bunda aldandı ve yalnız bunda 
muvaffakiyetsizliğe uğradı. Bununla beraber entrikala-

( 1 )  Stanislas Jul!en, «Documents historiques sur leıs Tou-Kloue 
('l'urcs) :., 1'877 Paris tab'ı, s. 55. 
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rına devam etmekten de hali kalmadı : O perişanlıktan 
istifade edilerek bir takım Türk beylerine Çince ünvan
lar verildi. Fakat bu resmi ve vahi kelimeler bile türklü
ğün milli şuurunu rencide ediyordu. Orhan kitabelerin
de bu acı vaziyet şu alev gibi sözlerle müstakbel nesille
re nakledildi (ı) : 

«Tabğaç budunka beglik urı oglın kulb oldı, silik kız 
oğlın kün boldı. Türk begler Türk atın ıtı, tabğaçğı beg
ler tabğaç atın tupıtan tabğaç yağanka körmis. Eli yıl 
isig -küçiğ birmiş . . .  » 

Yani: «Asil gençler Çin milletine kul oldu, lekesiz 
kızlar cariye oldu. Türk beyleri Türk ünvanıarını bırakıp 
Çin beylerinin çince ünvanıarını alarak Çin imparatoru
na inkıyad ettiler, elli yıl işlerini. güQlerini onrı hasret
tiler.» 

Türklerin yukarıki vesikaya görıe bundan on dört 
asır evvel ve bu son vesikaya göre de bundan on iki asır 
evvel gösterdikleri bu milli şuur, Avrupa kültür daire
sinde ancak Ondokuzuncu asırda kendini göstermeye 
başlar. 

*** 
Hilkat efsanesine aid bir Sümer ilahisinde yerle 

gök yaratıldıktan sonra ikisinin arasında üçüncü bir 
unsur olarak ((insan cinsiıı nin yaratıldığından bahse
dilir ve bu ilk insan cinsi Sümerlilerden ibaret göste
rilir (2) . Miladdan üç bin ve zamanımızdan beş bin 
yıl evvel insanlığın hududunu milliyetle tahdid eden 
bu çok eski telakki, bundan on iki asır evvel dikilen 
Or h on abideleri nde de aynen devam etmektedir ( 3) : 

(1 ı Thomsen, «Inscriptions�, s. 99. 

(2)  C. J. Gadd, «A. Sumerian Readingbook» 1924 Oxford 
tab'ı, s. 133, No. XVII. 

( 3 )  Vilh. Thomsen, «Inscriptions de I'Orkhon dlichiffrees», 
1.896 Helsingfors tab'ı, s. n. 

Eskikitaplarim.com



26 

dJze kök tengri asra yağız yir kılındukda ikin ara 
kişi oğlı kılınmış. Kişi oğlında öze eçüm-apam. Bumın 
-kağan Istemi- kağan olurmuş. Olurıpan Türk budunun 
ilim trisin tut.a birmiş, iti birmiş . .. » 

Yani: «Yukarıda mavi gök, aşağıda kara yer yara
tıl'ônca ikisinin arasında insan oğlu yaratılmış. Insan oğul
larının üzerine benim atıalarım Bumın Hakanl.a Iste
mi Hak<dm hükümdar olmuş. HükümdJar olunca Türk mil
letin�n devletini, kanununu idare edivermişler, tanzim edi
vermişler ... » 

Tıpkı yukarıda Sümer telakkisinde olduğu gibi, bu 
Gök-Türk telakkisinde de «İnsan» demek, yalnız «Türk» 
demektir ve yerle gök arasındaki Türklük, menşe itiba
riyle hilkat devirlerine dayanan bir tabıat unsurudur. 
Bu unsurun dört cihetteki hududu �kop yağı = hep dü§
man» la çevrilmiştir. Bu suretle düşmanlar insanlık, ya
ni Türklük hududu haricinde bırakılmış demektir!  Ta
bii bu telakki ırki faikiyet fikrinin mitolojik bir ifade· 
sinden başka bir şey değildir. Yalnız burada dikkat edi
lecek mühim bir nokta vardır :  «Kül-tegin» abidesinin 
şark cephesinde ilk fıkrayı teşkil eden bu hilkat bahsin

de ccmillet» mefhumile «ırk» mefhumu birb;rine karış

makta, yani ccbudun = millet» dünya ile beraber yaratıl

miş bir «ırkıı şeklinde gösterilmektedir;  halbuki Orhan 
kitabelerinin diğer yerlerinde ccırkn mefhumiyle «milletıı 

mefhumu umumiyetıe birbirinden ayrılmakta ve bu iki 

mefhum ayrı ayrı kelimelerle ifade edilmektedir; «Bu

dun» kelimesiyle ifade e.dilen «millet» mefhumu, Gök-Türk 
ı 

birliğine dahil olup aralarında ırk farkı gözetilmiyen Türk, 

Mongol vesaire boylarından mürekkep bir «camia» mef-
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humudur; buna mukabil «ırk» mefhumu da «uğış-uğuş» 
kelimesile ifade edilmiştir (1) . Bu vaziyet, «Bilge Ha
kan» abidesinin şark cephesindeki şu fıkrada bütün sa
rahatiyle meydana çıkmaktadır (2) : 

Yigirmi yıaşıma Basmıl ıduk-at uğı.?ım budun crti. 
A1·kış ıdmaz tiyin süledim . . .  » 

Yani: «Yirmi yaşımda (iken) Basmıl rnukaddes is
mini (taşıyan) millet benim ırkımdandı. Kervan gönder· 
mez diye üzerine asker sevkettim . . . » 

Türk hakanı bu fıkrada «Basmılıı ismindeki kavmin 
«Gök-Türkıı ittihactma dahil olmıyan ve bu itibarla ha
rac kervanları göndermiyen ayrı bir «budun = millet» 
olduğundan ve bu milletin kendi ccuğuş = ırk» ma men
subiyetinden, fakat aradaki ırk birliğine rağmen milli
yet ayrılığından dolayı harb a,çmak mecburiyetinde kal
dığından bahsediy.or. Gök-Türklerin ırk ve millet mef
humlarını birbirinden tamamiyle ayırdıklarını gösteren 
böyle birçok vaziyetler vardır. 

Bu hale göre yukanki hilkat fıkrasında «budunn ke
limesinin hem «Irk» , hem «milletn manalarma kullanıl
masının sebebi nedir? Bizce bu nokta ccmilletn mefhu
mundaki «camia» fikrinin bir «hakim ırk» esasına isti
nad etmesile izah edilebilir. Zaten geçen asırlardanberi 
muhtelif müsteşriklerin bu sahadaki tetkikleri de hep 
bu neticeye varmaktadır. Mesela meşhur (Leon Cahun) 
ü ele alırsak, bunda o zamanki Gök-Türk sosyetesinin 
milliyet bakımından şöyle bir tarifini görürüz. 

( 1•) Bu kel!ime halclı:mda bk. : Thomsen, •ayni eser, s·. 1 62 - 163, 
Not 57. 

(2) Ayni eser, s. 123. Bu fıkradaki «ıduk-at»» kelimelerini Hü. 
seyin Namık Or-kun «ıduk-kut» telaffuzile bir millet ismi olaraik 
tercüme etmiştir. (Eski Türk yazıtları, 1936 İstanbul tab'ı, c. 1 .  

8. 60) . 
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«Türk milleti bu vaziyette adedi ırki bir karabetle 
rruthdud olmıyan ferdlerle kabilelerden mürekkep. bir ca
mia şeklinde görünür; bu camia, herkese açık bir cami
adır; bunu teşkil eden ferdlerle kabileler (Kagan = Ha
kan) denilen bir reisin etrafında toplanmıştır ve bu rei
sin iyi veyahut kötü idaresine göre azalıp çoğahr . . .  » 

Bununla beraber, gene ayni müellife göre ırki bir 
vahdet teşkil etmiyen bu cemiyetin teşekkül tarzı esas 
itibariyle gene ırk mefhumuna istinad eder ( 1 ) : 

«Millet halinde toplanmış böyle bir Türk sosyetesin
de kabile esasına müstenid ırki taksirrı-at devam etmekte 
ise de bu cihet idari taksimata tabi olmakta veyahud bu 

taksimattan 'O!!Jırd edilemecek kadar sıkı bir surette 
birbi?·ine b·ağlanmaktadır. » 

Tabii bu vaziyette bir «camiaıı teşkil eden «milletıı in 

esasım ccTürkn ırkı teşkil ediyor ve Orhan abidelerinde 

umumi surette «budunıı kelimesiyle çok defa bütün bu 

cccamiaıı kasdedilmesine mukabil, ccTürk budunıı tabiriy

le de bu siyMi camianın esasını teşkil eden asıl unsur 

kasdediimiş oluyordu. 

Şu halde Gök-Türklerde cc:uğuş = ırkıı ve «budun = 

milletıı mefhumları çok kuvvetli birer şuur halini almış 

demekti. Avrupa müsteşrilderinin en fazla dikkatlerini 

eelbeden nokta, ırk şuurundan ziyade milli şuur oldu. 

Ondokuzuncu asırda umumi bir Türk tarihi yazan (Le-

( 1 )  Leon Cahun, «lntroduction a I'histoire de I'asic», 1896 Pa

ris tab'ı, S. 73. 
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on Cahun) gibi ( 1 )  son zamanlarda da o mahiyette bir 
eser neşreden (Rene Grousset) de bilhassa bu noktayı 
tebarüz ettirdi (2) : 

«Kutlıığ Hanın oğluna medyun olduğumuz kitabe de 
gösteriyor ki Orhon Tiirk hanlığının ihyası bir nevi milli 
hissin ifadesi demekti.» 

Orhon alıidelerinde bu milli his Türk halkının ağzın
dan en acıklı bir beHlgatle ifade ediliyor, Gök-Türk dev
letinin bir aralık Çin hakimiyyetine girmesi halk için en 
büyük felaket şeklinde anlatılıyordu. Zaten Gök-Türk
lerde milliyet mefhrunu ((devletçilikıı fikrinden ziyade 
<'halkçılık» fikrine istinad ediyordu: Orhon abidelerinin 
bu hususiyetini ehemmiyetle tebarüz ettiren müteveffa 
Profesör (Barthold) lbu noktayı şöyle izah etmişti (3) : 

«Memleketin teşekkülünde amil olan fevkalade zuruf 
ve şeraitten biri de zenginlerle fukara, beylerle halk ara
sında cereyan eden sınıf mücadelelerinin kuvvetlerırmesi 
olabilir . . .  Abideler gösteriyor ki Türk diyarında Çinliler 
hakim olduğu vakit, medeni memleketlerde olduğu gibi, 
Türklerin aristokrasisi. (Kibar sınıfı) kendi sınıf imtiya
zının muhafazasını ileri sürerek yabancı bir milletin elinde 
esarete daha çab·uk ünsiyet hasıl etmişler ve milli adat ve 
an'anata sadakatsizlik göster·mişler, hıyanet etmişlerd•ir. 
Fakat milletin halk kısmı (avam sınıfı) harici esarete ça
buk alışmamış ve an'anata sadık kalmı§tır. BeyZerin Çin 
{i;dat ve ahlakını kabul etmesi avam-ı halıkın onlara karşı 
adavetini tezyid etmiştir. Bundan bilistijade, han sülalcsi 

(1') �ynı eser, s. 60. 

(2)  Rene Grousset. (L'Empire des step pes) , 1939 Paris tab'ı, 

s. 151. 

( 3) V. Bal'thold, «Orta - Asya Tlirk .tarihi ha.kkında dersler», 

1927 İstanbul tab'ı, s. 7. 
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mümessineri halkı Çin hakimiyetine karşı ayaklandırdı
lar ve Türk devletinin istiklalini ihya ettiler. » 

(Barthold) un bu fıkrasında görüldüğü gibi, Gök
Türk devleti bir aralık Çin hakimiyetine düştüğü zaman, 
zadegan sınıfının Çinlileşme temayüllerine karşı saıta. 
nat hanedarriyle halk tabakası milliyet fikri üzerinde 
birleşm�şlerdi. Orhan kitabelerinde Hakanla harredanın 
gösterdiği şiddetli halkçılık işte bu milli şuurun tabii 
neticesiydi. Hakat o kara günlerden sonra halk için na
sıl çalıştığından şöyle bah3ediyordu ( ı )  : 

«Inim Kül-tigin bire sözleşdimiz: Alorınımız eçimiz 
kazğanmış budun atı küsi yok boZmazun tiyin, Türk budurı 
üçün tün udhımadım küntüz olurmadım. Inim Kül-tigi'n 
birle, iki şad birle yitü kazgandım.»  

Yani : «Küçük kardeşim Kül-tigin'le sözleştik: Baba
mızla amcamızın kazandığı milletin adı sanı yok olmasın 
diye, Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturtn�l
dım. Küçük kardeşim Kül-tigin'le, iki vezirle beraber öle
siye kadar Qalıştım.» 

Halk için bu kadar çalışarak elde ettiği netice ile 
Hakan iftihar eder (2) : 

Ölteci budunığ tirigrü iğitim; yalag buldunıg tonlıg, 
çığ ay bulunığ bay kıldım; az budunığ öküş kıldım . . .  » 

Yani : «ölecek hale gelen mileti diriltip doğrulttum; 
çıplak milleti giydirdim, fakir milleti zenginle�tirdim_; az
lık mileti çoğalttım.» 

İşte bundan dolayı (Leon Cahun) , «milletler yiyen» 
kırallara mukabil Türk hakanının «millet besleyici» li-

(1 )  Thomsen, aynı eser, s. 1•07. 
(2) Aynı eser, s. 108. 
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ğinden takdirle bahseder (1) : 

Hakanın halkçılığı büyük bir aşka, derin bir iptila
ya benzer: Mesela küçük kardeşi büyük kahraman (Kül
tigin) öldüğü zaman, sevgilisinin gül yüzünden başka 
bir şey düşünmiyen çılgın bir aşık ifadesiyle halkın göz
yaşından gözleri bozulacağına yanar (2) : 

«Budunım közi k aşı yablak boldaçı tip sakındım . . .  » 

Yani : «Milletimin gözü ka§ı bozulacak diye üzüldüm.» 

Avrupanın muahhar demolcrasilerine bir-er i :br et 
menbaı şeklinde teselsül eden bu vesi.kalarla sabittir ki, 
milliyet fikri gibi halkçıiık prcru:ibi de rfüri{ türesinin 
en eski esaslarmdandır. 

* 
* *  

Müslümanlıkta:n evvelki devirlerin siyasi vesikala-

nyla tarihi kitabelerinde gözden geçirdiğimiz milliyet 

fikri, müslümanlıktan sonra da medre.:::e kültürünün 

uyuşturucu tesirlerine rağmen devam etmiş, tarihte bir 

takım hadiselere ve hatta muharebelere bile sebep .olmuş

tur. 
Bütün bunlarda en mühim amil olarak Türkün Türk 

diline bağlılığı gösterilebilir. 

Eski Türkler icab ettiği zaman dillerini sihlh kuvve

tiyle bile müdafaa etmekte tereddüt etmem:şıerdir! On

ların bu büyük ibtilası on dokuzuncu asır türkologları

nın da dikkat ve hayretlerini celbetmiş ve mesela (Leon 

Cahun) bu husustaki fikrini şöyle anlatımştır (3 ) : 

« Türkler ister galib) ister mağlup ve ister hakim) is
ter mahkum olsunlar) hiç bir zaman hiç bir yerde milli 

( 11 «Introductiom>, s. 77. 
(2)  Thomsen, aynı eser, s. 113 - 1•14. 

(3) dutroduction a I'histoire de I'Asie», 1896 Paris tab'ı, s. 35. 
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dillerine karşı beslediklcri imandan inhiraf etmemişler� es
ki soy hatıralarını unutmamışlardır. Miladın 800 tarihin
den 1000 tarihine kadar iki asır içinde Türkler Şaman·Uik
ten Nesturi hıristiyanlığına ve Nesturilikten de Müslü
manlığa geçmek suretiyle üç dafa din değiştirdikleri halde 
dil deği.ştirmemişlerdir. Karayim Yahudileri de Tevratı 
Ibrani harflerile� fakat Türk dilile yazmışlardır ... » 

Bu fıkrada görüldüğü gibi, eski Türkler isH1miyeti bu
Iuncaya kadar sık ·sık din değiştirmişler, yazı değiştir
mişler, fakat kütle halinde yaşadıkça, yani yabancı bir 
cemiyet içinde tek başına bir ferd vaziyetinde kalroadık
ça hiç bir zaman milli dillerinden vazgeçmemişlerdir. 
Halbuki bu vaziyetin aksine, yani başka milletierin dil 
bakımından türkleşmesine pek çok misaller gösterilebi
lir. Bilhassa on dokuzuncu asır alimlerinin ((Ural-Altayıı 
tasnifine girip Garbdan Şarka doğru Fin-Samoyed-Mon
gol-Tung.uz isimlerile teselsül eden milletler içinde kendi 
dillerini unutup Türk dilini kabul etmiş bir çok kabile
lerle cemaatler tespit edilmiştir. Profesör (Barthold) ,  
bunların içinde ((en ziyade türkçeleşrneğe maruz kalann 
Samoyedlerden «Kama-sinıı ler hakkında şu izahati ve
rir {1)  : 

«(Kastren) 1848 de Samoyed arazisini ziyaret ettiği 
vakit bu·nların kendi lisanları olduğunu görmüştü. 1863 te 
ise (Radloff) Kamasinleri hemen tamamen türkleşmiş ola
rak buldu. Lakin henüz türkleşmekte olanları da vardı. 
Bunlardam çok daha sonra seyahat eden Fin alimi (K. Don
ner) bunların Mtık tamamen türkleşmiş olduklarını ve 
yalnız bazı ihtiyarların Samoyedce de bildiklerini görmÜ§
tü.» 

( 1 )  V. Barthold, «Orta-Asya Türk tarihi», 1927 İstanbul 
tab'ı, s. 30. Eskikitaplarim.com
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Bu vaziyet yalnız Turan dillerine de münhasır değil
dir: Gene aynı müellif, Hind-Avrupa grubunun en eski 
ve en mühim kültür dillerinden olan acemcenin bile Or
ta-Asya'da ve hatta doğrudan doğruya İranda Türkçeye 
mağlub olduğundan ve oJmakta bulunduğundan bahset
mektedir ( 1 )  : 

«Farisi lisanının yalnız bir rakibi vardı ki o da Türk
çe idi. Farisinin bu rakib lisanla müoadelesi ekseriyya mu
vaffakiyetsizlikle neticeleniyordu. Daha islamiyetin ilk 
a.sırZarında iki cereyan ba.�lailı ki bu güne kadar devam 
ediyor: 1 - Edebi Farisi lisanının tedrici surette mahal
li Iran konu§ma lehçelerini tazyik ederek ortadan kaldı
rılm,ası,· 2 - Türk lisanının, edebi Farisi lisanı da dahil 
aliluğu halde, Farisiyi tazyik ederek ortadan lr;,aldırılmas• . .  
Dikkate §aya;ndır ki, bundan başka, Türk lisanının astı 
!ran dahilinde de inti§arı tevessü ediliyor, mesela bir Tı;,öyde 
Türk 1ıe F'ars beraber ya,_'iı?lOrlarsa; nihayet Türk lisam 
umumi lisan olarak kalıyor ... » 

Bu hal yalnız Türk dilinin intişar kabiliyetinden de
ğil, ayni zamanda müslüman Türklerin dillerini müdafaa 
etmekte ve kendileri başka dil konuşmadıklan halde 
başkalannın türkçe konuşmasında gösterdikleri taassub 
derecesindeki gayretten yani doğrudan doğruya milli 
şuur kuvvetinden mütevelliddi. 

Türk tarihinin İslamiyetten sonraki devrinde bunu 
teyid eden bir 1çok vaziyetler ve hadiseler görüldü. 

Türk ırkının islam tarihindeki ilk :qıühim rolleri, 
Erneviiere lmrşı uyanan aksi.ilamelden başlayıp n ihayet 
Abbasi hilafetini tamamiyle Türk nüfuz ve hakimiyeti 
altında bırakacak dereceleri bulan hadiselerde gösterile-

( 1•) Ayni eser, s. 38. 
Türklük Meseleleri : 3 
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bilir. Arap bilafeti üzerinde bu Türk hakimiyeti o kadar 
kahir bir nispet almıştı ki, (İbnül-Esir) e göre bu haki
miyetin böyle bir nispet almasından evvel Abbasi hizme
tindeki Türk askerleri Amb halifelerine sadakat yemini 
etmekte oldukları halde, gittikçe işin rengi değişmiş ve 
nihayet Arab halifeleri Türk askerlerine sadakat yemini 
etmeğe başlamışlardı ( 1 ) . Bu vaziyet, aynı bir siyasi 
manzume içinde Türk milliyetinin Arab milliyetiyle mü
cadelesinden muzaffer çıkması demekti. Bu hali tctkik 
eden hıristiyan Arap müverrihlerinden (Corci Zeydan) , 
Ab hasller devrinde Türklerin gerek insan meselesinde 
gerek Araıblarla tesalüp ve ihtiHl.t hususunda gösterdik
leri milli şuuru şöyle anlatır (2) : 

«0 asırlarda .şii veya sünni olsun, her hangi devlet 
teessüs etmişse Türkleri hizmet-i askeriyesinde istihdrım 
etmiş idi. Türkler Bağdad'a vesair müdiin-i meşhure-i is
lamiyeye fevc fevc getiriliyordu. Bunlar aleZekser buralar
da evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak istemezlerdi. Dai
mrı türkçe konu.şurlardı. Brlzan arapçayı öğrenirler, fa
kat tekebbür saikasiyle arıabça kanv��malc ar·zıt etmezler
db 

Arapların Emeviler devrinden müntakil faikiy:ı;et id
diaları Abbasiler devrinde de devam ediyordu : Bu iddi
aya göre, Aı:ab «Acemıı den, yani Arab olmıyan milletie
rin hepsinden üstündü l Fakat Bağdad'da bu zihniyetle 
mücadele eden bir zümre vard}r: c<Şuubiyyumıı yahud 
((Ehl-ü.t-tesviyeıı yani «Müsavat taraftarlarııı gibi hsim
lerle meşhur olan bu zümre mensupları arapça şiirler ve 
kitablarla Arap ırkının kusurlarını meydana çıkararak 

( ı )  İbn-ül-Esir, «El-Kamil» , 1301· Mısır tab'ı c. 9, s. 264. 

(2) Corci Zeydan, «Medeniyyeti İslamiyye tarihi», Zeki Ma
ğ"amiz tercümesi, c. 4. 1329 İstanbul tab'ı, s. 302. 
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faikiyet iddiasının bir efsaneden başka bir şey olmadığı
nı ileri sürüyorlar ve dini delil olarak da bir takım ayeı

lerle hadisiere istinad ediyorlardı .  Bu suretle Şuübiler 
Arab faikiyeti fikrine karşı bütün milletleri ve bilhassa 
Türklerle İranlılan müdafaa etmiş oluyorlardı. FaJ.mt 
Şuübiliğe karşı Araplık gayretile yazılmış bir takım eser
ler de vardı. Netice itibarile Arab kültürü içinde bir nevi 
milliyetler mücadelesi açılmış demektir. Bu ilmi ve tari· 
hi mücadele devrinde birbirine zıd iddialarla yazılmış 
kitaplann en meşhurlan içinde (Cahız) ın ((Fazail-ül-Et
rak» iyle (İıbnü Kuteyıbe) nin «Tafdil-ül-Arab» ismindeki 
eserleri zikredilebilir. (Cahız) ın Türk üstünlüğünden 
bahsetmesine mukabil, (İbnü Kuteybe) de Emev'iler dev
rinden kalma bir taassupla Arap üstünlüğünü müdafaa 
ediyordu ! Türklerin Arab dil ve kültürünü istihfafı işte 
bu milliyet mücadelesi devrindeydi : Bu vaziyet göz önün
de tutulursa, (Corci Zeydan) ın yukanki fıkrasında gör
dW;ümüz gibi Abbasi hizmetindeki Türk ekailiyetinin 
Ara:b diline ve Arablarla tesaliip ve ihtilfrta. tenezzül ct
memekte ve netice itibariyle din birliğine ve ilim dilinin 
arapça olmasına rağmen Arab memleketinde ve Arab 

hizmetL11.de Türk dilile Türk kanını muhafaza hususun
da göstermiş olduğu milli şuurun kıymeti bütün vuzu
hile anlaşılmış olur. 

* 
:Sı :t  

Müslümanlıktan evvel olduğu gibi islamiyetten son_ 

ra da Türk alemindeki milliyet şuurunun kuvvetini gös
teren birçok ilm! ve edebi eserlerle tarihi hadiseler var: 

Fakat biz bu etüdlerimizde eski Türklerin milliyet fikrini 
ilmi ve edebi yazılarında değil, yalnız tarih sahasında 
a.raştırmaya çalıştığımız için, sırf mevzuumuzla alaka� 
dar tarihi hadisata temas etmek mecburiyetindeyiz. Za
ten maksadmuz bu ınevzu üzerinde ancak bir fikir ver-
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rnekten ibaret olduğu için, Osmanlı devrine kadar inrni
yerek Harezmşahlarla Selçukilere aid bir iki vesikadan 
bahsetmekle iktifa edeceğiz. 

Miladın on dördüncü asrında (Çingiz) in garba doğ
ru saldığı Mangol ordulannın karşısında durabilecek 
Türk devletlerinin en mühimleri Harezm Şahlığıyla Ana
dolu Se�çuki Suıtanlığı idi. Bunlardan Harezm devleti 
«Maveraünnehir» le şimdiki Afgan ve hemen karnilen 
İran arazisinden mürekkep büyük bir imparatorluktu ; 
fakat 1220 tarihinden itibaren Mangol istilasile yıkılan 
bu muazzam devletin temeli Miladın on birinci asrında 
atılmış olmakla 'beraber, bu kadar büyük bir imparator
luk halini alması henüz pek yeni bir vaziyetti : (Grous
set) nin dediği gibi Buhara ve Semei"kand'in ilhakı sekiz 
senelik, Afganistan'ın zaptı 4 senelik ve ga:rıbi İranın fethi 
de nihayet üç senelik bir maziye istinad ediyordu ( 1 ) : 
Bütün bu yeni fütuhat tek bir liükümdarın, büyük fa
tih (Alaüddin Mehemmed) in eseriydi. Bu şahsi eser, 
Mangol istilasına dayanarnıyacak kadar yeniydi ve yeni
liğine kurban oldu : (Çingiz) in 1220 seferi, (Alaüddin 
Mehemmed) in şahsına bağlılıktan başka bir irtibatıarı 
olmayan imparatorluk aksamının bir darbe inhilaline 
sebeb oldu. Hükümdarın işte böyle bir vaziyette ölmesi, 
devletiyle beraber hanedanının da yıkılınası demekti : 
Yerine geçecek oğlu (Celalüddin Mengübirti) bile ertesi 
sene Hindistana kaçmıtşı (2) ! Fakat Mangolların bir 
aralık İranı ihmal etmelerinden istifade eden ve umumi 
tarihlerde (Celalüddin Harezmşah) ismiyle şöhret bu-

(1) Ren� Grousset, «L'Empire des steppes�. 1939 flaris tab'ı, 
s. 225·226. 

(2) V. Barthold, <ı:Orta-Asya Tlirk tarihi», 1927 İstanbul tab'ı, 

ll. 132. 
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Ian bu kahraman prens 1224'te İrana geçip 1225 tarihi
ne kadar bir sene içinde bütün garbi İranı zaptedip «Kir
man, Fars, Irak-ı Acem>ı ve <ıAzerbeycanıı ülkelerinden 
mürekkep büyük bir devlet kurdu. (Celalüddin) in bu 
yeni devleti, babası (Alaüddin) in Mongol istilasile yıkı
lan devletinin biraz daha garbda bir daha canlanması 
demekti. Bu vaziyette Harezmşahlar devleti bir taraftan 
Gürcistan Krallığı ve bir taraftan da Anadolu Selçukile
ri ve Suriye Eyyubileriyle komşu oluyordu. (Celalüddin 
Harezmşah) şarktaki Mongollara lmrşı müdafi, garbda
ki muhtelif devletlere karşı mütearrız bir vaziyet aldı. 
1225 ten 1228 e kadar, Kraliçe (Rusudan) ın idaresinde
ki Gürcistan üzerine üç sefer açarak garbi İrandaki va
ziyetini tahkim etti. Bir taraftan da şiiliği kabul eden 
babasından vari!s: olduğu bir siyasetle abbasi hilafetini 
tehdid ediyor, halife (En-Nasır lidinillah) ın (Çingiz) i 
kendi aleyhine tahrikten :kuşkularuyordu (1) . CelalUel
din Harezmşah işte bu vaziyette Şam Eyyubllerinden 
(El-Eşref Muzafferüddin Musa) ya aid olan «Ahlat» üze
rine de yürüyüp kaleyi muhasara etti. Bu suretle devle
tini garba doğru genişletme siyasetini takib etmiş olu
yordu. Fakat Anadolu Selçukilerinin en büyük padişahı 
(Birinci Alaüddin Keykobad) Eyyubilere sıhriyetle bağ
lanmış olduğundan, (Celalüddin) in bu teşebbüsü büyük 
bir siyaset hatası demekti: Çünkü bu suretle şarktaki 
Mongol tehdidinden sonra garbda da kendi eliyle aleyhi
ne bir düşman şebekesi kurmuş oluyordu ! İşte bu vazi
yette iki büyük Türk hükümdan arrusında sefirler teati 
edilerek çok mühim bir siyasi muhabere cereyan etti : 
Bu muhabere yolunu açan, o sırada Ahlat muhasarasiy
le meşgul olan (Celalüddin Harezmşah) tı. 

( 1 ) Aynı eser, s. 144 ve ı47 -148. 

Eskikitaplarim.com



38 

(İbni Bibi) Selçuknamesinde (Selalüddin) in (AH!ı.
üddin) e ve bilmukabele (Alaüddin) in de (Celalüddin) e 
gönderdiği narnelerin suretleri var: Zamanın en meşhur 
münşilerine yazdınlan bu farisi <<notaıı lardan (Celalüd
din Harezmşah) ın namesi (Şihabiiddin-i Kusevi) mün·· 
şeatından, (Alaüddin Keykobad) ın cevabı da (Mecdüd
din-i Tuğrai) muharreratındandı. Bu iki Türk hüküm
dannın her ikisi de Mangol istilasına karşı ırki rabıtalar
la birleşrnek lüzumundan bahsediyorlardı ! (CelaJüddin) 
in namesinde «f(artiyin-i cinsiyyet = hemdnslik delilleri» 
diye bir terkib vardı ( 1) , (Harezmı:ıah) iı:ıte buna iGtina
den Selçuld Sultanına iltihak teklif ediyordu. (İbni B ibi) 
yi aynen tercüme edercesine mehaz ittihaz eden (Yazı·· 
cızade) nin türkıçe Selçuknamesinde (CeUı.lüddin) in bu 
cümlesi şöyle Ifade edilir (2) : 

« . . . Pes lranca lcaray in-i einsiyyet birle itti1uul-u-mc
vedclet yolunu. eğer tncftu.h etmiyevüz ve cezb-i mentifi ve 
def'i rnazarda müteşdrik ve mii.teşabik olmıyayuz feeyyc

n-nasi. ncc'aluhu S(tdikcn . . .  » 

Tabii burada «cinsiyyetıı tabiriyle kasdedilen şey 
<edin birliği)) değildi: Herşeyden evvel c<cins,ı kökünün 
arabcadaki manası böyle bir tevile mani olduktan başka, 
gene ayni mektubda din birliğinden «tevafuk-ı din-ü..mil
let» şeklinde ayrıca bahsedilmiş olması da «cinsi�ryet» le 

bilhassa «ırk» mefhumunun kasdedildiğinde hiç şti.phe bı

rakmamaktadır. Fazla olarak (Alaüddin) in ccvaibında 
"din» den hiç bahsedilmiyerek «Karayinde cirı.siyyet tar.,.. 

( 1•) İbni Bi bi, «Tevarih·i ıll-i Selçuk�. Houtsma ld.llliyıaıtı, c. 4, 

Hl02 Lelde tab'ı, s. 155. 

1tlilliyatı, c.  3, 1902 Leide tab'ı, s. 402. 
( 2) Yazıcızade Ali Efendi, «Tevarlh-i a.l-1 Selçuk:., Houtsma 
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dim kılınmış» olduğu tasrih edilmektedir ( 1 ) : Her halde 
her iki hükümdarın birinci derecede ehemmiyet verdikle
ri bu «cinsiyyet delilleri» nden maksadları ırk ve dil birli
ği gibi Avrupa kültür dairesinin ancak Ondokuzuncu 
asırda idrak edebildiği mefhumlardan ibaret olmak la
zım gelir. 

Yalnız bütün bu cinsiyet delillerine rağmen (Cela
lüddin) le (Alaüddin) arasında ittifak yerine nihayet 
haııb oldu ; «Yassı-çemen muharebesi» denilen bu har
bin muhtelif sebeibleri 1vardı : BCL sebeblerden en mühimmi, 
fütuhatçılık bırsına çok kapılan (Celalüddin) in şarki 
Anadoluya girip Ahlat kalesini muhasara etmesi ve hat
ta ((cinsiyyetıı rabıtalarından bahsettiği mektubu işte bu 
muhasara esnasında yazmış olmasıydı. (Harezm§ah) Ah
lat kalesini 2 ni·san 1 230 tarihinde zaptetmeye de muvaf
fak oldu. Fazla Diarak Mangol istilasına karşı takib edi
lecek siyaset itibariyle de iki hükümdar arasında ihtilaf 
vardı : (Celalüddin) in müşterek mukavemet fikrine 
mukabil (Alaüddin) sefirler ve hediyeler gönderilerek 
işin sulhan halline taraftardı. Anadolu Sultanı aynı za
manda (Harezmşah) ın Gürcistan ve çarki Anadolu se
ferlerinden vazgeçmesini de istiyordu. Buna mukabil, 
(İbni Bibi) nin dediği gibi, Erzurum Selçukllerden (Rük
nüddin Cihanşah) aile rabıtasına rağmen (Alaüddin) in 
itaatinden çıkarak (Celalüddin) i Anadolu fethine teşvik 
edip onunla birleşmişti (2) . ((Bibliotheque Nationale» de
ki anonim Selçuknameye görede iki hükümdarın arasına 
bir takım müfsidler girerek (Alaüddin) in kendiısine 
hücum edeceği (Celalüddin) e haber veriliyor, bu habere 
inanan (Harezmşah) Selçuki Sultanından hem kendi
sine haraç vermesini, hem de hutbe ile sikkede kendi is-

( ı )  Aynı eser, s. 405. 

( 2) Houtsma killliyatı, c. 4, s. 165. 
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minin zikrettirilmesini istiyor ve işte bu yüzden niha
yet harb oluyordu ( 1 ) . 

Miladın 1230 senesi Ağustos ayında Erzincan civa
rındaki «Yassı-Çemen» de vukua gelen muharebede mil
liyetlerini müdrik iki Türk hükümdan karşılaşmış, şark_ 
tan garba doğru yaklaşarak her ikisini de tehdid eden 
Mangol istilasına rağmen her iki taraftan da Türk kanı 
akmış, o muhteşem (CelaJüddin Harezmşah) Anadolu 
Selçukiliğinin muazzam sultanı (Birinci Alaüddin Key
kobad) a mağlfıp olmuş ve nihayet bu hal Mangolların 
işine yarayarak (Çingiz) in meşhur kumandanlarından 
(Çormagan Noyan) ın Harezmşahlar devletini kolayca 
istilasile neticelenmiştir. 

Eğer bu böyle olmayıp da Türklük fikrini siyasi ibir 
şuur halinde taşıyan bu iki Türk ittihad edebiimiş olsay
dı, belki de tarihin cereyanı değişecek ve (Harezmşah) 
ın ölkesinden başka Anadolu Türk medeniyeti de daha 
sonralan Mangol istilası altında harab olmaktan kurtul
muş olacaktı. 

*** 

( Çingiz) ailesinin ((İlhaniler" denilen İran şubesinin 
ikinci hükümdarı ve meşhur (Hulagu) ve daha doğrusu 
(Hülegü) nün oğlu ve halefi (Abaka) şahsan tıpkı baba
sı gibi budist olmakla beraber siyaseten hıristiyanlığa te
mayül gösteriyor, dahilde müslümanlara karşı Ermenile
ri, Nestur1leri, Yakubileri himaye ediyor ve hariçte de 
Mısır ve Suriyeye hakim olan müslüman kölemenlere 
karşı hıristiyan aleminin ittifakını temin etmek istiyordu. 

( 1 )  Anonim «Tarih·i ill-i S'elçuk», Bibliotheque Nationale nüs
hası, Fonds SuppH�ment Persan 1553, «Hadis.-i saltanat-ı Sultan 

Muh<Lmmed ve pilsereş Harzemşah» faslı; husus! kilpühanemiz · 

deki nilsha, s. 21. 
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Miladın 1265 tarihinde tahta çıkar çıkmaz Bizans impa
ratoru (Mişel Paleolog) un kızı Prenses (Mari) ile evlen
mesi ve biraz sonra da Nasturi Patriği (Mar Denha) yı 
himayesi altına alması hep işte bu siyasetin neticeleriydi. 
Şark hıristiyanları müslümanlara karşı Mangolları ha
laskar addediyor ve bilhassa İranda Nasturi kili:sesi gün
den güne ehemmiyet alıyordu. 

Bu tehlikeli vaziyete karşı İslam aleminin en mühim 
kahramanı olarak Kölemenlerin büyük sultanı (Bay
bars) ortaya atılmıştı. Vaktiyle (Hulagfı.) nun ordularını 
iki defa mağlup ederek Suriye ve Mısırı Mangol istilasm
dan kurtaran bu büyük Türk kahramanı, müslüman 
Türklere karşı Mongollarla birleşen Kilikya Ermenileri
ni tedib için onların Sis, Adana, Tarsus vesaire gibi mer
kezlerini yıkıp yakıyor ve ondan sonra da Mangol haki
miyetinden bunalan Anadolu Türkleriyle elbirliği edi
yordu ( 1 ) . 

Anadolu Mangol istilasına düşeli otuz seneden fazla 
olmuştu: Konya selçukilerinin en parlak sultanı (Birinci 
Alilüddin Keykobad) ın oğlu ve halefi (İkinci Gıyasüd
din Keyhusrev) devrinden itibaren gittikçe koyulaşıp 
ağırlaşan bu Mangol kabusu şimdi (Üçüncü Gıyasüddin 
Keyhusrev) devrinde artık tahammül edilerniyecek dere
celeri �uluyordu. İki buçuk yaşında ve ümemsının vesa
yeti altında tahta çıkan Selçuki sultanı minimini bir be
bekti ; Anadoluda Mangolların yer yer işgal kuvvetleri ve 
kumandanlan vardı. Küçük sultanı terbiye ve idare eden 
Türk ümerası işte bu işgal kuvvetlerinin emrine tabi idi. 
Fakat bu acı vaziyetin en feci tarafı Türk dilinin yerine 
Acern ve Mangol dillerinin geçmiş olması ve hatta dev
let dairelerinin resmi yazılarından başka mahkeme mü-

(1•) Ren� Grousset, �L'Emplre des Steppes:», 1939 Paris tab'ı, 
s. 445. 
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rafaalarında bile acemce kullanılmasıydı! Bu hale kar
şı Selçuk! ümerası arasında kuvvetli bir milliyet cereya
nı başgösterdi. Bu cereyanın başında küçük Sultan (Gı
yasüddin Keyhusrev) in vasiliğinde bulunan (lVIuinüd
din Süleyman Pervane) ve Selçuki ümerasının en mü
himlerinden (Ha tir .oğulları) ile (Karaman oğlu Mehmed 
Bey) vardı. Bunlardan (Muinnüddin Süleyman Pervane) 
Mısır ve Suriye Sultanı (Ez-Zahir Rüknüddin Baybar:s) 
ile gizlice muhaberede bulunarak Anadoludaki Mangol
lar üzerinde hareket ettiği takdirde Selçuk! ümerasının 
da kendisiyle elbirliği edeceklerini bildirmiş ( 1 ) ve bu 
müracaate (Hatir oğulları) da iştirak ederek onlar da 
yardım istemişlerdir (2) . (Karaman oğlu Mehmed Bey) 
in de (Baybar:s) la böyle bir gizli itilafı vardı (3) . 

O sırada (Abaka) ile (Bayıbars) Ön-Asya tarih sah
nesinin iki rakib kahramanı vaziyetindeydi : (Abaka) , 
babası (Hulagu) dan tevarüs ettiği bir siyasetle bütün 
müslümanlan cebren itaat altına almak ve bunun için 
de (Baybars) ı mağlup edip her şeyden evvel bir kere Su
riyeyi zaptetmek istiyordu. Anadolu ümerasından aldığı 
dılvetler onun bu siyasetine çok uygun geldi : Umumiyet 
le kabul edilen bir tarihe göre Miladın 1 277 senesi nisa
nının 18 inci günü Elbistan salırasında Mangolların iş
gal ordusunu mağllııb ettikten sonra 23 nisanda: muzaffe
ren Kayı.seriye girdi. 

(Karaman oğlu Mehmed Bey) işte bu vaziyetten is
tifade ederek harekete geçti. )  

-- -· ----

( 1 )  İbni Bibi, «Tevarih-i a1-i Selçuk.», Houtsma ikülliyaıtı, c. 4 ,  
1902 Leide tab'ı, s. 317. 

(2)  tsrnail Hakikı Uzunçarşılıoğlu, «Anadolu Beyliklerh, 1937, 

Ankara tab'ı, s. 4. 

( 3 )  J. H. Krarners, , «Encyclopedie de !'İslam,,, c. 2, 1927 Paris 

ta:b'ı, «Karaman oğlu» maddesi, s. 793, sütun 2. 
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Oğuz Türklerinin «Salurıı boyuna mensub olan Ka
raman ayınağı daha (Birinci Alaüddin Keykobad) dev
rinde Bizanslılarla Kilikya Ermenilerine karşı hudud 
muhafızı .olarak «Germanicopolis = Ermenekıı taraflan
na yerleştirilmişti. (Şikari) nin (<Karaman tarihi» ne gö
re babasımn ismi (Sa'düddin) olan meşhur (Nure Sufi) 
bu Türkmen hanedanının burada ilk nüfuz kazanan şah
siyetiydi; bunun oğlu olan (Kerimüddin Karaman Bey) 
e Selçuk! hükümeti Ermenek Beyliğini. tevcih etmiş ve 
işte bunun zamanında ailenin siyasi nüfuzu büsbütün 
artmıştı. (Kerimüddin Karaman) M:i.ladın takriben 1 261 
tarihinde vefat edince ( ı ) ,  yukarıda bahsi geçen (Mui
nü ddin Süleyman Pervane) nin muzaheretiyle yerine bü
yük oğlu (Şemsüddin Memed Bey) geçti. Mongol tahak-
kümüne ve Mangolların elinde bir oyuncak haline ge
len Konya Selçuki hükumetine karşı Türk milliyeti na
mına büyük bir isyan hareketi açan (Karaman oğlu 
Mehmed Bey) , işte bu (Şemsüddin Mehmed Bey) idi. 

(İbni Bibi) , ((Hatir oğullanıı ile ((E:ararnan oğullanıı 
nın (Baybans) ile anlaşarak müştereken hareket ettikle
rinden bahseder (2) ; yukanda gördüğümüz gibi (Mui
nüddin Süleyman Pervfme) de bunlarla hemfikirdi ; za
ten (Karaman oğlu Mehmed Bey) i ((Errnenek» ve (Hatir 
oğlu Şerefüddin Mes'ud Bey) i de ((Niğdeıı Beyliğine o 
tayin ettirmişrtL (Kraıners) in dediği gibi (3) , Selçuıki 

ordusunun müstevli Mongollarla beraber Fırat havali
sinde (Baybars) ın ordusuyla harbetmesinden istifade 

( 1 )  Halil Edhem, «Düve1-i İsM1miyye», 1927 İstanbul tı:;ı;b'ı, 

s. 297. 

(2) !bni Bibi, aynı eser, «Zikr-i istJilit-i Karamaniyan vıe ta· 
sallt1ti Cimri» faslı, s. 321. 

( 3) Encyclopedie de !'İslam, c. 2, «Karaman oğlu» maddesi. 
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eden (Mehmed Bey) nihayet Konya üzerine yürürneğe 
ba§ladı. 

Bu sırada eski Selçuki Sultanlanndan (İkinci İzzüd
din Keykavus) un oğlu (Gıyaseddin Siyavuş) da (Cim
ri) ismiyle ve derviş kıyafetiyle Türkmen kabileleri ara
sında dolaşıp propaganda yapıyordu. Tarihi menbalar
da umumiyetle bu şahsiyetin «düzmeceıı li�inden bahse
dilirse de (İbni Bibi) de hüviyetinin kendisini tamyan 
şahidier tarafından (Mehmed Bey) in huzurunda tesbit 
edildiği musarrah olduğuna göre, düzmeciliğin do,:';-ru ol

madığı muhakkaktır. Selçuki saltanatının inhilalinden 
şahsı veyahut ailesi narnma istifade etmek gibi bir kü
çüklüğe tenezzül etiDiyen büyük idealist (Mehmed Bey) 
milli hareketin başına işte bu prensi geçirdi. (İbni Bibi) 
ile onu mehaz ettihaz eden muahhar menbalara göre 
Hicretin 676 senesi zilhicce ayının onuncu perşembe günü 

(mayıs 1277) Karaman oğlu (Mehmed Bey) in Şehzade 
(Gıyasüddin Siyavuş) idaresindeki milli kuvvetleri Kon
ya kalesine girdi . Bu büyük zafer, Anadoluda Mongol 
hakimiyetiyle İlhanilere tabi Selçuki idaresine Anadolu 
Türklüğünün indirdiği en büyük darbe demekti. 

Bu vak'anın tarihi hakkında ihtilaf vardır : Mesela 
(lbni Biibi) nin «perşembe, 10 zülhicce 676» tarihini gös

termesine mukabil, Paris Milli Kütübhanesindeki ano
nim Selçukname ((perşembe, 8 zülhicce 677» tarihini gös

terir. (1) . Muahhar tetlı:iklerdeki rakamlar da birbirine 
uymuyor: Mesela (Halil Edhem Bey) , «Düvel-i İslamiy
ye>> sinin 273'üncü sahifesinde «675» ve 292, 297'nci salıi
felerinde de «676» tarihini zikreder ! Fakat buna muka, 
bil, (Kramers) in yukanda bahsettiğimiz etüdünde wl6 

( 1 )  Fon ds Supplement Persan, No. 1553, «Cülüs-i Sultan Gı
yasüddin ibni Rüknüddin Kılıc-Aslan:P fa.��lı. Hususi kütübhanemiz

dek:i nüsha, s. 37. 
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zülhicce 674 = 7 haziran 1 275ıı tarihi gösterilir. Her hal
de bu mesele ayrıca tetkik edilmelidir. 

Konyanın milli kuvvetler tarafından zaptedildiği 
gün, (Cimri = Fakir) ismiyle Türkmen oymaklan ara
sında propaganda yaptığından bahsettiğimiz Selçuki 
Prensi (Sultan Gıyasüddin Siyavuş) ünvaniyle tahta çı
kıp hutbe ile sikkede ismi zikredildiği gibi, (Karaman 
oğlu Mehmed Bey) de ona vezir oldu. O gün, Türk milli
yetçiliği tarihinin en büyük günlerindendi: Müslüman
lıktan evvelki devirlerdenberi ana dillerile milli kütüb
hanelerine canlanndan fazla kıyınet veren Türkler, Türk 
illerinde Türk dilinin ebedi hakimiyetini resmi ve tarihi 
bir kararla teyid ve ilan ettiler; (İbni Bibi) bunu şöyle 
anlatır (1) : 

« . . .  Divan kerbend u fermanM be - etrdf nüviştend u 
karar niMbend ki ba'delyevm der Divan u Dergah u Bar
gah cüz be -zeban-ı Türk?, sühan neranend . . .  » 

Yani : «Divan kurdular ve müllvakata fermanlar yazıp 
o günden itibaren Divanda, Dergahta ve Bargahta Türk 
dilinden başka hiç bir lisan kullanılmamasına lrorar verdi
ler . . .  >> 

Bundan yedi asır evvel milli şuur itibariyle henüz 
hiç bir kavmin varamadığı bu yüksek seviyenin muah
har menbalarda belirsiz bir izden başka bir şey bırak
maması kadar acıklı bir ihmal olamaz. Merhum (Necib 
Asım) bile <<Evliya Çelebi Seyahatnamesiıı nin methalin
de böyle bir meseleye ancak şöyle bir cümle ile temas et
mişti (2) : 

(1)  lbni Bibi, aynı eser, s. 326. 

(2)  Evliya Çelebi Seyahaıtnamesi, c. 1, 1'314 İstanbul tab'ı, 

Medhal, sahife s. 
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«Anadolu tarafında şimdiki türkçemizin devlet dıai
relerinde resmen kullanrı.lışı Karaman oğlu Mehmed Beyin 
deüiletiyle olmuştur. » 

(Mehmed Bey) i babası (Karaman Bey) ile karıştı
ran (Hammer) bundan biraz daha fazla izahat verir ( 1 ) : 

«Ikinci Keyhusrev Gıyasüddin zama:.ıında kendi ismi
ne mensup ailenin miiessisi olan Karaman en iyi Accm 
defternüvislerini iıd!Oinı ettiği vakit defterleri kısmen fa
risi, kısmen arabi yazdırmak yolunda bir tebeddül ihdas 
eyledi. Hala Osmanlılarda bu usul takib olunur. » 

Gene ayni müellif, bu karışık ifade tarzı hakkında 
da bir haşiyesinde şu izahatı verir (2) : 

«Kırma, farisiide (şikeste). Lutfinin Oğuznamesinde 
§U fıkra okunur: (Ol eyyama dek memfilik-i Rumda hata 
Bağdad gibi Acem defteri yazılırdı. Karaman oğlu ol tara
fın mahirlerin katıedip i§bu eyyam-ı şerifte ma'mulün
bih olan defteri peyda ettirdi ki bazı ibdrat-ı lazime farisi 
olup ekserisi türkçedir. » 

(Hammer) mütercimi (Ata Bey) de aynı haşiyeyc 
şöyle bir ilave yapmıştı : 

«Bu türlü ibarelerin misal-i me§huru : (ln kader ara
ba derrah-ı Tutrakan kırılmış süde) dir; Lut/inin (iM
rat-ı lazime) dediği herkesin bilmesi matlub olmıyan söz
lerdir! . . .  » 

Eğer (İbni Bibi) deki sarahati bırakıp da bu son 
izahıara inanmak lazım gelirse, (Karaman oğlu) nun 
halk için anlaşılınasına imkan olmıyan ve adeta devlet 
şifresine benzeyen bir lisan kabul etmek için halkın ba
şına geçip milli bir hareket uyandırdığına inanmak icab 
eder! Fakat (İbni Bibi) deki sarahat karşısında bu gibi 

( 1 )  Devleti- Osmaniye tarihi, Mehmed Ata Bey tercümesi, 

c. 3, 1332 İstanbul tab'ı, s. 226. 

(2) Aynı eser, s. 307, not 9. 
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tevillere imki'm yoktur. Fazla olarak, yukanda bahset
tiğimiz anonim Selçuknamenin ayni faslında izah edil
diği gibi, bu milli hareket Konyanın fethiyle neticelen
diği gün, bir taraftan Mangol taraftarları idam edilir
ken, bir taraftan da bütün devlet makamıanna hep 
Türkler geçirilmiştir : Acem katipleri kamilen idam edil
miştir. Bu kadar büyük bir halk hareketinin halk için 
anlaşılınıyacak bir lisan kabulile neticelerrmesi her şey
den evvel akla ve mantığa mugayirdir_ (İbni Bibi) nin 
dediği gibi o günden itibaren, uğrunda kanlar dökülüp 
canlar verilen Tü�k dili hiç bir rakibi olmamak ve ola
mamak şartiyle resmi dil olmuştur. 

«Mehmecl Bey Konyayı zaptedince derhal resmi mu
amel&tta kullanılan acemce ve araboayı ve hatta bu lisan
larıa ko'YlJuşmayı menederek bütün devlet işlerinde ana dil 
ola'YI! türkçenin kulZamılmasını emretmiştir. » (1). 

(Kramers) de türkçenin ilk defa .olarak acemce yeri
ne resmi lisan olduğunu söyledikten sonra, yukarıda gör_ 
düğümüz ((kırmaıı ifadesinin yalnız muhasebe muamela
tında kullanıldığından bahsetmektedir (2) . 

Türk dilini kurtarmak için harb açan, kurtaran ve 
kurtardıktan sonra şehid olup o uğurda can veren (Kara
man oğlu Mehmed Bey) jn bir bayrak kadar mübarek is
mi bugüne kadar nesillerce unutulmuş kaldı : Bundan 
sonra kalmamalı. 

( 1 )  Uzunçarşıhoğlu, aym eser, s_ 4. 

( 2 )  Encyclop6die de !'İslam, c. 2, 793, sütun 2.  
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OSMANLI CEMiYETİNİN BÜNYESiNDEKi 
ÇİFTELiK TEZADI 

Osmanlı inhitatının en büyük amili, imparatorlu
ğun içtimai bünyesindeki çiftelik tezadının yıkıcı tesir
lerinde aranmalıdır: Bu tarihi tezad o muazzam devleti 
kuran Türk cemiyetiyle idare bünyesine musallat olan 
dev.şirme kütlesinin birbirinden ayrı ve her hususta bir
birinin zıddı sayılabilecek iki cemiyet te§kil etmi.ş olma
sında gösterilebilir; bunların birincisi milli bir cemiyet, 
ikincisi kozmopolit bir kütledir. Bu vaziyet bilhassa İıs
tanbulun fethinden itibaren bütün vuzuhile belirmeğe 
ba.şlamı.ştır : O zamana kadar bazı kumandanlıklarla bü
yük memuriyetlerde bir takım dönmelerle dev.şirmeler 
bulunduğu muhakkak olmakla ber�ber, devletin en bü
yük makamı olan ve hemen bütün salahiyetıeri cemeden 
Vezaret-i-uzma mevkii hep Anadolu Türklerinin elinde
dir. Umumiyetle ulema sınıfından yeti.şen ve bazılarının 
isimleri ancak son tetkikler sayesinde malum olabilen 
bu Türk vezirler ilk Osmanlı padişahlariyle beraber im
paratorluğun kurulmasında amil olmuşlar ve istanbul un 
fethiyle devlet bünyesi tamamlandıktan sonra impara
torluk siyaısetine feda edilerek i.şba.şından uzaklaştınl
mışlardır. Osman ve Orhan Gaziler devrinde ilk vezir 
olan ve ilmiye mesleğinden yeti.ştiği halde isim iltibasın
dan dolayı Osman Gazinin oğullarından Alaüddin Beyle 
karı.ştınlan (Alaüddin Pa.şa) dan itibaren (Mahmud oğ-
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lu Nizamüddin Ahmed Paşa) , (Hacı Paşa) , (Sinanüd
din Y:psuf Paşa) , (Çandarlı Hayrüddin Kara - Halil Pa
şa) ,  (Çandar lı Ali Paşa) , (Osmancıklı İmamzade Hal il 
Paşa) , (Amasyalı Bayezid Pa§a) , (Çandar lı İbrahim Pa
şa) , (Amasyalı Hızır - Danişmend oğlu Koca ·· Mehmed 
Nizamüddin Paşa) ve nihayet (Çandarlı Halil Paşa) gibi 
isimleri malum olabilen ilk on bir vezirin hepsi Anadolu 
Türklerindendir: Osman Gaziden Fatihe kadar sıralanan 
ilk Osmanlı padişahları ile elbirliği ederek imparatorlu
ğun kurulmasında amil olan hükumet reisieri işte bun
lardır. 

En kuvvetli rivayetlere göre İstanbulun fethi üzeri
ne 857 = 1453 senesi 23 Cumada-l-ula = ı haziran cuma 
günü Çandarb Halil Paşanın azliyle yerinin Rum yahud 
H1rvat cinsinden olduğu hakkında muhtelif rivayetler 
bulunan ve (Mahmud Paşay-ı veli) denilen devşirmeye 
verilmesi Vezaret-i-uzma yahud Sadaret-i-uzma tarihin
de ilk milli devirden sonra kozmopolit bir devir açılma
sına mukaddime teşkil etmiş ve o tarihten saltanatın i l
gasına kadar iş başında pek az Türke mukabil artık hep 

Rum, Hırvat, Arnavud, Boşnak, Pomak, İtalyan, Ermeni, 
Arab ve muhtelif Kafkas milletlerine mensup yabancı 
ırk döküntüleri teselsül etmiştir. 

Osmanlı devletinin teşekkülünden ilgasına kadar 
293 Sadaret tebeddülü vardır: Fakat bu yeküna aynı bir 
şahsın muhtelif memuriyetleri de dahildir- mükerrer sa·· 
daretler hesap edilmemek şaıtiyle eşhas adedi 214 den 
ibarettir. Milliyetleri bakımından bunların ancak 79'u 
Türk ol<iuğu halde mütebaı.ki 135'i Şarkın ıve Garbın 

muhtelif ecnebi milliyetlerine mensup veyahut milli hü
viyetleri belirsiz kimselerdir. 

Türklük Meseleleri : 4 Eskikitaplarim.com
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Enderun teşkilatı Türkten başka her milleti Osman
lı idaresine teşrik eden bir makine şeklindedir! Koçu 
Bey bu vaziyeti şöyle anlatır: 

«Harem-i mukterem-i Humayun ( = Enderun) Arna
vud ve Bos'fli(J, devşirmesi ve serhad beyleri ve beylerbey
lerini•n. pi.şlDeş gönderdiği oğlanlar ve müteveffa olan vıi.
zeranın abd-i memlilkleri alınıp her biri Harem-i-Hümli
yun-ı Padi§aMde nioe müddet hidmet idüp tamam mer
tebe kal olduktoo sonra lculemleri nevbetiyle ta-§ra çıkup 
ddab-u-erkandan hariç bir vaz'itmezler idi .. » 

Devletin bütün makamlan işte bunlara tahsis edil
miş gibidir; «Netaic-ül-Vukuat» sahibi Mustafa Paşa bu 
vaziyeti şöyle anlatır: 

�M eratib-i devlete vusulüın yolu dahi §'U vechile irli 
ki devşirme çocuklarının ve seferlerde ıalınan ü.sera eftali

nin güzfdeleri ifraz ve Edirne ve Bursa ve Gelibolu ve Ga
lata sarayla.rında terbiye ve telkin-i şerait-i islamiyye 
olunduktan sonra Saray-ı-Padişahiye alınır ve bir müd
det hidmet-i Hümayunda bulunup liyakatine göıe leesb-i 
dereaat ederek ba'dehu Bölü"ID ağalıklarından veyahud 
Vzengi-ağalıklarından -lci Mir-i-Alem ve llffr-alıurı ev
·vel ve sanı ve Kapucu-ba...'jılıktan kinayedir- biriyle çi
rağ olup bir zaman dah'i o hidmetlerde isbat-ı liyakat et
&!Jcten sonra hallerine göre Mir-i-liva�ık veyahud Be:Jler
beylihle ta.<;raya gönderiiür ve bi,r valc·it eliahi id.&rei mü.l
kiyye ve ordular maiyetinde ahva?-i harbiy'yeye lcesb-i. 
vulcııf ederek ba'dehu. talii müsiiid olup da h'idemat-ı ce� 
l?.le'l.fe m.uva.ffakJ olur ise man.sıb-ı vezaret ile ·ikram 7cılı
nur ve Divr:'in-ı Hümô,.yun'da kaaid olur idi. » 

Tabii böyle bir makine kurulması demek, devletin 
hakiki sahib ve müessi·si olan Türk unsuru haric olmak 
üzere bütün milletierin iştirak edebilecekleri bir yabancı 
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köleler idaresi kurmak demektir. Bütün unsurların elbir_ 
liğine müstenid bir imparatorluk siyaseti belki faydalı 
ve hatta zaruri olabilir : Falmt bu gibi imparatorlukların 
hepsinde bir hakim millet esası vardır; Osmanlı sistemi
nin e�sik tarafı işte bu hayati esasın ihmalinde gösterile
bilir : Bu sistemde hakim millet yoktur, hakim ümmet 
vardır ve o ümmete intisab edip bütün siyasi hakları bir 
anda ihraz edebilmek için de tek ibir «Kelime-i şehadet» 
kafidir; işte bundan dolayı türkçe hilmiyen Vezir-i a'zam
lar bile görülmüştür! Bu acı vaziyeti en iyi tetkik eden 
müellif Humanyalı (İorga) dır; muhtelif eserlerinde 
muhtelif münasebetlerle bu mevzua temas eden İorga, 
Kanun! devrinden bahsederken Osmanlı cemiyetinin ta

rihi bünyesindeki Türk - Devşirme tezadını şöyle anlatır: 
«Birbirine benzemiyen iki Türk cemiyet'i ve daha 

doğrusu OsmanVı cemiyetinin yanında bir Türk cemiyeti 
vardır: Çobanlık ve çijtç'ililcle geçinen eski Türkmenlerin 
nesline mensup olan bu Türk cemiyeti çalışkan, kanaatkar 
yaşayan ve atalarının faziletlerini hdld idame eden cemi
yettir. Devlet bünyesine hakim olan Osmanlı cemiyeti o 
sırada henüz bu Türk cemiyetini tamamiyle istihlaj etmiş 
değildir: Osmanlı cemiyetinin memleket te ne varsa hep
S'ini zaptedip eline geçirmesi ancak Onyedinci asırda 
mümkin olabilecek ve bu da yeni bir devşirme tabakası
nın kendisine taze bir kan getirip aşılamasına bile hllcet 
kalmadan olacaktır. Her türlü ahlaksızlıklardan ve bil
hassa mağlıibiyet ve mahkilmiyet ahlaksızlıklarından 
başka bir şey getirmiyen dönmelerle devşirmelerin dev
let biinyesine tamamiyle lı/ikimiyetle·ri i�']te o zamand,.ı·. 
Bu ahlaksızlıklar menşe' itibariyle Hıristiyanlıktan Ç1k
mış olmadığı gibi Rum yahut lslav ırklarından da çıkm'l)} 
değildir : Çünkü gene aynı lslav ve Rum ırkları vaktiyle 
hürriyetlerine sahib oldukları zamanlar öyle yaşamıyor-
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bar ve ahlakçıların gözlerine öyle görünmüyorlardı. An
cak bu ırklar mağlubiyet zilletine düşüp alçaldıktan ve 
esaret içinde ahlaksız/aştıktan sonra içlerinden Osmanlı 
imparatorluğuna vezir ve paşa olmak isteyen kimseler 
ihtida etmeğe başlamı§lardı : Tabii bu ihtidalar� o müh
tedUerin mensub oldukları millcilerin Tür:k hukimiyyeti 
altındaki esaretlerinden mütevellid ahlaki düşküniiikle
rini tamami.yle izaleye kafi bir deva değildir. » 

Gene Iorga, bu iğrenç devşirme hakimiyetiıün kül
tür sahasındaki fena tesirlerinden birini de şöyle anlatır : 

«Osmwnlı cemiyetiyle Türk cemiyeti arasında ve da
ka doğrusu Osmanlı kavminin mazisine bağlı kaZan lwlk 
tabakasiyle o tarafların hemen bütün hıristiyan ırkların
dan devşirilmiş dönme vezirlerden; paşalardan ve beyler
beylerinden mürekkeb oıan hakim sınıf arasında çok 
esaslı bir fark ·vardır; bu devşirmelerin bir çoğu Rum ve 
bir çoğu da lsldvdır: Fakat lsldvZar Bulgar cinsinden de
ğil. Sırp cinsindendir. Bu hal o dereceyi bulmuştur. Ki Sul
tan Süleyman detırinde Istanbul diplomasisi üç dil kullan
maya ba§lamıştır: Bu diller Türkçe, Rumca ve Hırvatça
dır! Venedik arşivler'i Istanbul vesaireden gönderilmiş 
ve o devrin Rumcasıyla yazılmış siyasi vesikalarla dolu
dur.» 

Osmanlı inhitatının Kanuni devrinden itibaren baş
lamış olduğunda umumiyetle ittifak edilir : Fakat bu te
reddi ve inhitatın en mühim sebebi kadınlar saltanatının 
kurulması veyahut rüşvet kapısının açılmıya başlaması 
gibi içtimai afetlerden ziyade Türk ve Devşirme cemi
yetleri arasındaki tarihi mücadelenin devşirnıeler lehine 
neticelendirilmiş olmasında aranmalıdır. 

Dönnıelerle devşirmelerin «burunlarını kırmak» için 
Yavuz Sultan Selimin iş başına getirdiği büyük Türk Ve-
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zir-i a'zamı P"ıri-Mehmed Paşa merhumun heybet ve vek.a
rımlan «hicab çeküp kendüye :Mydde tevkfi,<·-ü-iht-iram» 
etmekten rahatsız olan Kanuninin o şanlı vezirini- azlede
rek, dırnaklarını kes'Üp pay-ı şeriflerini gaslettikleri su

yu nUş» edecek kadar zillet gösteren devşirme İbrahim 
Paşayı iş başına getirmesi nihayet işte böyle bir netice 
hasıl etmiş ve Fatih devrindenberi Türk devlet adamla
rıyla devşirıneler arasındaki tarihi mücadele, büyüklüğ;ü
ne rağmen gençlik ve insanlık zaaflarına kapılmış olan 
Sultan Süleyman himayesine mazhar olan dönmelerle 
devşirmelerin lehine neticelenmiştir: O tarihten itibaren 
artık iş başmda Türk vezirler görünmesi sırf tesadüfe 
bağlıdır. Osmanlı inhitatının en büyük sebebi işte bu 

vaziyettir: Çünkü devleti temelinden sarsıp zayıflatan 
bütün tarihi facialann baş rollerinde bu devşirme aktör_ 
lerden biri vardır. 

Eskikitaplarim.com



ESKİ ŞARK VE YENİ GARP TELAKKİLERİNE 
GÖRE: IRK NEDİR? 

Ağaç mefhumun:a nisbetle çınar, kuş mefhumuna 
nisbetle tavus ne ise, insan mefhuınuna nisbetle ı1·k da 
odur. Kuş dediğimiz kanatlı hayvan cinsinin içinde tavus 
dediğimiz nev'i tayin ve bu nev'i aynı cinse mensup olan 
bülbül nev'inden ayırd etmek için ilk yapacağımız iş, ta
vus'un cüssece büyüklüğünden, tüylerinin parlaklığındın. 
yelpaze gibi açılan uzun kuyruğunun sırmalı beneklerin
den ve muraasa bir tuğa ibenziyen zarif sorgucnndan bah

setmek, yani renkle şekle ait morfolojik evsafını tesbit 

etmektir. 

Fakat cins nedir ? Geçen asrın büyük Fransız natü
ralisti Georges Guvier bu mefhumu şöyle tarif etmiştir : 
«Birbirinden yahut müşterek atalardan veyahut l<ı:endile

rinin birbirlerine ibenzedikleri nisbette kendilerine benzi
yen malıluklardan türemiş fertler camiası cins ismini 

alır». Cuvier'nin bu tarifinde iki esas görüyoruz : Biri ve
ı-aset, öteki morfoloji... Şu halde cins'in hududunu tayin

de lbu iki ölçüye istinad edebiliriz :  Fakat morfolojik hu

susiyetler ikiimin tesirine tabi olmak itibariyle kat'i bir 

kıymeti haiz değildir. Veraset esasını da bilhassa mün
kariz cinsler itibariyle tayine imkan olmadığından, bun
da da kat'iyet yok demektir. Onun için bazı biyolojistler 
cinsin hududunu fizyolojiye iıstinaden tayin te§ebbüsün-
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de bulwımu§lardır: Bunlara göre, aynı bir cinse mensup 
olan canlı malılüklar arasında daimi bir velüdiyet kabı 
liyeti vardır. Cinsleri ayrı olan atla e�eğin velüdiyeti 
muvakkattir. Yani, bunlardan ancak kısır döller alınabi
lir; i§te bundan dolayı daimi velüdiyet esası, cinsin tayiıı 
ve tarifinde uzun zaman miyar ittihaz edildi; iakat mu
ahhar tetkikler, bazan muhtelif cinsler arasında da ve
lüdiyetin aJkamete mahkfun olmadığını meydana çıkar

dı; mesela köpek - kurt tesalüplerinden hasıl olan kurt 
köpeklerinin velud olu§u bu miyarın da sukutuna sebep 
oldu. Onun için yeni ilirnde cins, muhtelif miyarların 
hep birden tatbiki ile tayin edilebilecek itibari bir grup 
sayılmıya ba§ladı. 

Her cins, iklim tahavvüllerinin tesirine birtalnm kol
Iara ayrılır ; İşte bu tali gruplar da nevi ismini alır. Bir 
taraftan iklim tahavvülünün tesiri, bir taraftan da ayni 

bir nevi efradı arasındaki tesalüpler neticesi olarak niha
yet nev'in hususi karakterleri takarrür eder ıve işte bu 

suretle «Irk:. vücuda gelir : Paris Tarihi ta'bii müzeoınun
da lAboratuar direik:Jtörlerinden Lester� işte bu esasa göre, 
ırkı şöyle tarif etmiştir : «Ciruıin veraset tesiriyle az çok 
takarrür etmiş bir tahavvülüne ırk ismi verilir» ; yani ; 
clrk, cins içinde cins demelttir. »  

Insan dediğimiz büyük cinsin ırlc denilen tali nevileri 
de tıpkı işte yukanki tavus misalinde olduğ'U gibi, her 

şeyden evvel bir takım «sornatique» yani «bünyevi :. va
sıflara. göre birbirinden ayrılır. Bu vasıfların bazıları çok 
bariz olduğundan ilim illeminde müstakil birer miyar it
tihaz edilmiş ve bazılan da ikinci derecede şeyler oldu
ğundan, miyarlada beraber tetkik olunmuştur_ 

Tarihin en eski devirlerindenberi insan zekasını işgal 
eden trk'm tayininde veyahut insanlığın muayyen bir ta-
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kım gruplara ayrılmasında şimdiye kadar kull anılan en 
mühim ölçüler şunlardır : 

Renk� boy, saç� lmfa, burun� zaviyci veçhiyc� dıulak, 
yüz, göz� kadın memesi� muhtelif aza nisbetleri, kan, gü� 
zellik, koku� }ıazım, teneffi�� beyin, dcve'l'an> f;cn.asiiJ, ,-:;(',. 
ka, his, mizaç� zihniyet� lisan, kıyafet adet mai.'jet taTZ'ı;. 
itir.ad ve saire . . . 

Bu yirmi sekiz ölçüyü altı grupa ayırabiliriz : J{,cnk, 
boy� saç, burun, k:x:ırfa biçimi� d-udak� za-viyei veçlıiyc, yüz 
çizgileri� göz şekli ve rengi� kadın memesi ve muhtelif liza 
nisbetleri gi:bi ilk on bir ölçü şekil ve renge ait olduğu için 
morfolojik� «güzellik» m.iyarından ibaret olan bir tanesi 
6stetik, kan, koku� kazım� teneffüs� beyin, deveran ve te
nasül gibi yedisi fiziyolojik ve anatomik, zekd� his, mizaç 
ve zihniyetten mürekkep dördü psikolojik� lisan miyan 
lengüistik ve kıyafet, adet� maişet tarzı ve itikad gibi son 
dört ölçü de etnografiktir. 

Bunlardan morfolojik ve estetik miyarları teşkil eden 
ilk dokuz ölçü gözle görülen lhünyerv:i: vasıflardır. Diğer
leri görülmez şeyler ... Yalnız etnografik zümreye bağ·La
:.ıan kıyafet gözle görüleıbilirse de somatique = bünyevi 

bir vasıf değildir. 

Bu yirmi sekiz ölçünün müstakil birer miyar şeklin
de kullanılmış olanları renk, saç� boy kafa biçimi, güzel
lik, yüz çizgileri ve lisan gibi başlıca yedi miyardan iba
rettir. Üst tarafı teferruat şeklinde hep birden tetkik 
edilir. 

Bir takım hususiyetlerine göre insanları zümrelere 
ayıran beş ilim vardır : Antropoloji, etnoloji, etnografi� 
etnoloji kültürel ve lengüistik yani dil bilgisi . . .  

Bunlardan antropoloji ferdi ele alır, bünyesini tetkik 
eder ve işte bu esasa istinaden insanları ırkiara ayırır ; 
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ctnoloji> etnoloji kültürel ve ctnografido ise esas fcrd 
dc]il, cemiyettir : Bu üç ilim ferde mukabil cemiyeti ele 
alır ; etnoloji> cemiyetlerin tabii ve bünyevi vasıflarına 
göre insanlığı ırklara ayınr ; etnoloji kültürel'le etnografi 
ise insan faaliyetinin maddi tezahürlerine, maişete, kıya
fete, adete, alete ve itikada göre bir takım züm reler tayin 
eder. Bunlara nis'betle lengüistik denilen ilmin sahası büs
bütün ıbaşkadır : O yalnız lisanı ele alır ve diller arasında 
t{;sbit ettiği kara!bete göre beşeriyeti bir tak1m dil grup
larına ayırır : Eskiden ilim aleminde dil a.krabahğ·ını ırk 
birliğine delil saymak temayü.lü vardı. Falmt son tetkik
ler mkla dilin :birbirleriyle mutlaka alakadar alamıyaca
ğını ve kendi ırkının dilini unutup başka ırkın lisanını ko
nuşmıya başlamış !birçok cemaatler bulunduğunu tesbit 
etmiştir ; onun için diller arasındaki akratb:ılığ·ın ırk! bir 
mana ifade edebilmesi ancak antropoloji ilc etnolcjirı.in 
böyle bir karaıbeti teyid etmesiyle mümkün olabilir. Ayni 
vaziyet Ulntropoloji ile etnografi ve etnotoji kültürel an:ı
sında da tesbit edilmiştir : Bütün bu ilimler, ibcşeriyeti 
başka başka esaslara göre gruplara ayırdıklarından, ba
zan ayni bir cemiyet ırk itibariyle başka, kültüT itibariyic 
başka ve dil itibariyle başk6: bir hsnife girebilir. 

Bu vaziyete göre, nıkın tayininde en salahiyetdar 
ilimler, ferdle cemiyetin bünyevi ve tabii vasıflanna isti
nad eden antropolo ji ile etnolojiden i ibaret demektir: lU
nografya ile lengüistik !bu hususta ancak yardımcı bilgi
ler sayılabilir. Onun için ırk tasıüflerinde, adet> mai.şet, 
mizaç ve itikad gibi manevi ve kazım) teneff'i�.s> deveran> 
tenasül> beyin ıve koku gibi fiziyoloik ve teşrihi esaslar 
hiç ibir zaman müsta:kil miyar ehemmiyetini alamamış, 
bunlar ancak renk> saç> boyy kafa tası ve saire gibi mad
di ölçülerden çıkan neticelerin tayin ve tavzihinde müs
tamel t1Ui deliller vaziyetinde kalmıştır. 
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Müstakil ölçillerin en mühim ve en eskisi renk ölçü
südür : Yeni ilirnde eski ehemmiyetini pek muhafaza ede
miyen renk esasına göre şimdiye kadar şarkta ve garpta 
beşeriyetİn ayrılmış olduğu ana ırklar şu altı esas renge 
inkısam eder : 1) !beyaz ; 2) siyah ; 3 )  sarı ; 4) kırmızı ; 5) 
mavi ; 6) zeytuni. .. 

Bunlardan mavi ırk, Avrupa ilminin değil, eski Çin 
vesikalarının tesibit ettiği ırktır ; kırmızı ırk hususunda 
ise hem şarkla garlbın, hem eski ve yeni zamanların gö
rüşleriyle telakkileri arasında çok büyük farklar vardır. 
Ondakuzuucu asırda Avrupa alimlerinin ayırdıkiarı zey
tuni ırka gelince, o da yirminci asırda sarı ırkla birleşti
rilmiştir. Zaten o altı rengin bu son üçü tamamiyle itiba
ridir : Dünyada ne mavi) ne kırmızı) ne de zeytuni insan 
vardır ! Şimdi her şeyden evvel ıbir kere bu itibari renkle
rin neden dolayı bazı milletiere izafe edildiğini araştıra
lım. 

Evvela mavi rrkı ele alıyoruz : 

Leyden Üniversitesi Çin dil ve edebiyatı profesörü 
Gustave Schlegel) 1893 tarihinde «Problemcs geographi
ques: Les peuples etrwngers chez les historiens chinais» 
yani «Coğrafya; meseleleri: Çin müvcrrihlerine göre ya
bancı milletler» isminde çok mühim bir eser neşretmiştir. 
Muhtelif Çin vesikalarının ecuebi memleketleri hakkın
daki fıkralarını aynen tercüme ve iktihas ettikten sonra 
her fıkra hakkında şerhler ve izahlar yapan bu ibüyük si
nolog, eski Çin tarihçilerinin Ven-şin lcuo dedikleri meç
hUl ibir memleket hakkında verdikleri ma.lfınıatı nakledi
yor : V en-şin kuo demek ,  vücutları resimler le müzeyyen 
i'ltSanlar memleketi dememtir ; Gustave Schlegel'in izahı-
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na göre, ibu memleketin ahatisi yüzlerini dövmelerle mas
mavi bir hale getirdikleri için mavi bir ırk sayılır ! Şu 
halde bunların maviliği snn'i bir maviliktir ! Fakat bun

dan daha itibari rve efsanevi bir mavilik an'anesi de var
dır : Bu i kinci an'aneye göre de mavi ırk oğuz ırkıdır ! Ya
ni bizler hep mavi insanlarız ! Paris'teki Bibliotheque 
Nationale'de bulunan Oğuzname'nin 1928 de lslccnderiye
de ibasılan nüshasının 15 inci sayfasındaki birinci fıkrada 
Oğuz türklerinin efsanevi atası şöyle tasvir e<lili r :  

« . . .  Günlerden bir gün ay kagan nun gözü tjarıb bu

tadı: irkek oğul togurdu; oşol oguZnun önlügi Ç1ragı kök 
irdi; agızı ata§ kızıl irdi . . . » 

Yani : «Günlerden bir gün Ay su1tanın gözü ağrıyıp 
( gebe kalıp) yavruladı ; erkek çocuk doğurdu ; bu oğlanın 
yüzünün rengi mavi idi ; a:ğzı ateş gibi kızıldı . . . ». 

Bu tarife göre, Türk ırkının mitoloji itibariyle en 
büyük atası Oğuz Han, mavi benizli idi ! Netice itibariyle 
Oğuz tür:klüğü, nıavi bir ırk demekti ! Zaten Çiniiierin 
Tu - kiu dedikleri türkler de Orhan kitabelerinde lwndi
lerine Kök Türk yahut şimdiki telaffuzile Gök Türk, yani 
mavi Türk diyorlardı ! Bu renk ismi, o alıidenin kaşifle
rinden tü�kolog Radloff' u şaşırttı ; Bu büyük Rus alimi 
Kök, yani Gök kelimesinin imla yaniışı olmak ihtimalin
den ve hatta doğrusunun eski türkçede çok ve kalabalık 
ınanasma gelen ÖkÜ§ şeklinde olması ıazım geldiğinden 
bahsetti ! Fakat Orlwn yazısını halle muvaffak olan Da
n imarkah Thomsen, fubidelerin rr.uhtelif yerlerinde teker
rür eden bu renk isminin yanlış olmadığını ve eski Türk
ler Gök Tanrı'ya taptıkları için kendilerine onun mukad
des rengini izah etmekle te;berrük ettiklerini isbat etti ! 
Nitekim daha sonraları Mongol imparatoru Çingiz de es
ki Gök Türk'leri taklid ederek mongollara Köke Mongol, 
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yani mavi Mangol'lar ismini takınıştı ! (Vilh. Thomsen , 
«İnscrip. de I'O�kh. dechiffr. », Sa. 138, not 7) . 

... Osmanlı müelliflerinin ırkı ahmer ve Fransız 
�i.limlerinin de Peaux Rouges� yani Kızıl derililer dedik
leri şimall Amerika yerlilerinin kırmızılığı da tıpkı Çin 
vesikalarının bahsettikleri Ven - §in kuo ahalisi ile bizim 
Gök Türklerin maviliği krubilinden bir renktir : Kırmızı 
ırkın adetleriyle ahlakiyatı ve tarihi hakkında son za
manlarda büyük bir eser neşre:bmiş olan Fransız müellif
lerinden Rene Thevenin ve Paul Cozc) bu itib:ıri ırk in
sanlarının kırmızı olmayıp esmer, sarı ve hatta ba1:an da 
tıpkı bizim gibi beyaz renkli olduklarında bahsederler ; 
bunların kırmızı sayılrnamalarma sebep, hala eski zaman 
hayatı yaşıyan bu yarı göçebe insaniann vücutlarına süs 
için kırmızı bir toprak sürmek itiyadında olmalandır ! 
İşte bu kırmızı pudradan dolayı bunlara Peaux - Rouges 
ismi verilmişti ! Eğer bundan dolayı bu adamları kırmızı 
bir ırk addetmek lazım gelirse, beyaz ırkın pembe pudra 
kullanan kadınlarını da pemlbe ıbir ırk saymak icap eder ! 
Zaten geçen asırdan itibaren de Quatrefages, Kont de Go
bineau ve Haddmı gibi alimler, insanları yalnız beyaz) si
yah ve sarıdan ibaret olmak üzere ü:ç esas renk zümresine 
ayırıp kırmızı denilen ırkı kale bile almamışlardır. Şimdi 
bütün müellifler bu esasta müttefiktir. 

Fakat buna mukabil, ilk insanların kıTmızı tenli ol
duğunu gösteren bir takım şark an'aneleri de vardır : Bu 
an'anelere göre beşeriyetİn esas rengi kıpkırmızı oldu
ğundan, diğer renkler sonradan hasıl olmuş anzi şeyler
dir ve netice itibariyle kırmızı ırk ana ırk demektir ! . .  

Bu eski an'ane, Hind'in mukaddes edebiyatiyle Mısır 
Firavunlarının mezarlanndaki resimlerden çıkmaktadır : 
Mukaddes Hind edebiyatının bellibaşlı abideleri, Hahab-
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harata ve Ramayana destan1ariyle Veda'lar ve bunların 
tefsirlerini teşkil eden Purana'la.rdan mürekkeptir; Burı

la.rd:an Purarıa'lar onsekiz kitaptan iıbarettir ve her kitap, 
muhteviyatını ilham eden ilahın ismini alır ; mesela Bhti
gıavata Purana, Bhagavat ismindjjki ilahın ismi:nıi taşıyan 
büyük bir manzumedir. Vedizrn'in esatiri, felsefi ve tari
hi esaslarıyle eski Hind kozmogonisinin ana fikirlerini 
icmal eden bu mukaddes destanın 1840 ta rihinde Fransız 
müsteşriklerinden Eugene Burnouf tarafından Sanskrit 
dilinden fransızcaya tercüme edilen nüshasının birinci 
cildinin 385 inci sayfasında Allahın ilk önce dört oğlu ol
duğundan ve bunlara insan yaratmalarını emrettiği hal
de söz dinletenıediği için hiddetlendiğİnden bahsedilir ve 
işte bu hiddet üzerine ilk insanın nasıl yaratıldığı şöyle 
tasvir edilir : 

«Yaradanın hiddeti zihninde mahfuz olmakla bera
ber, birdenbire kaşlarının arasından kızıl renkli bir çocuk 
şeklinde fırlayıverdi ... '1J 

Bhagavata Purana/ya göre ilk insan işte böyle yara
tılmış ve bu ilk ata kıpkırmızı bir Adem olmuştur ! Allah 
bir kımızı Adem'e !birçok isimler takmış ve birçok da ka
dınlar verip birçok insanlar vücuda getirmesini emret
miştir. Bhagavata Purona, hilkat faslının on beşinci fık
rasından itibaren ilk insan nesillerinin nasıl vi.icuda geldi
ğini de şöyle anlatır. 

« Vücudu kızıl renkli olan aziz ( Rudra) - yani ( A dem) 
- babasından yani Allah'tan - işte bu talimrJ,.tı az,a.rak 
kuvvetçe, çehrece ve tabiatce tıpkı kendisine benziyen 
ma,hlUklar vücuda getirdi. »  

İşte bu suretle ilk insan nesilleri taınamiyle kırmızı 
renkli olarak dünyaya gelmişlerdi ! Aynı kitabın yirmi
birinci fıkrasında da kırmızı Adem'in on oğlu olup bütün 
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insanların işte ibu on �ocuktan türemiş olduğundan ve yer 
yüzüne işte bunların yayıldığından bahsedilmektedir. İn
sanlann asıl rengini kırmızı gösteren bu Hind arı'anesine 

eski Mısır'lılardan kalan resimlerde de tesadüf ettiler : 
Napozeon Bo!fUlpwrte'ın emriyle muhtelif mütehassıslar 
tarafından neşredilen Description de l'Egypte, ou recu,. 
eil des observations et des recherches qui ont ete faites 
en Egypte penikılnt l'expedition de l'armfJe frO!nçaise is
mindeki külliyatın 1809da neşredilen birinci cildinin 413 
üncü sayfasında müsteşrik Costaz� Firavun mezarlarm
dan birinde ibulunan renkli bir levhayı şöyle tasvir eder : 

«En mühim resim, kalçalarının .hizasından itibaren 
«vücudu eğilip wrlaı,ya doğru devrilım bir erkek resmid'lr: 
«Bu erkekten bir nutfe fırlamakta ve bu mculdeden de 
«küçük bir kırmızı adıım çıkmaktadır. Nutfenin takip et· 
«tiği mahrek, bir sıra kı1"1MZı küreyveZerle gösterilmiştir,· 
«bir donuzlan böceğinin ayağından da bunlara mümasil 
«birtakım küreyveler daha çıkarak, o büyük erkek resmi· 
«nin ağzına gitmektedir. Küçük kırmızı aıdamın doğu�şu, 

«her halde bütün bu ameliyelerin son neticesi olmak iti� 
«bariyle, mebde noktasının donuzlan böceğinde olduğu 

«mulwkkaktır ... Birçok tarihi kayıtlara nazaran, donuz
«lan böceğini hayat ve tenasül timsali olarak kabul et
«mek lôeımdır.» 

Bu izahat da gösteriyor ki, her halde Hindliler gibi 
eski Mısırlılar da insaniann hilkaıt devirlerindeki ilk 
renklerini kırmızı tasav:vur etmişlerdir ;  bunların bu te
lakkileri, kendi derilerinin Mısır güneşi altında almış ol
duğu koyu rengi kasdetmiş olmalarından mütcvellit ola
bileceği gibi, eski Mısırlılarla Hind'liler arasında kara :ve 
deniz muharebeleri şeklinde geçen uzun münasebetlerin 
neticesi olarak Hindistan 'dan intikal etmiş bir an'ane ol-
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mak ihtimali de vardır. Bununla beraıber, iböyle bir telilk 
kinin !bilıtkis Mısır'dan Hind'e geçmiş olması da krubildir. 
Her halde ibu eski medeniyetlerin ilk insanları kırmızı bir 

renk olarak: tasvir etmeleri, böyle bir renk ve ırk telak
kisinin Avrupa ilminden çok evvel Asyıa ve Mrika ilmin
de mevcut olduğunu gösterir. 

Zaten eski Mısırlılar, tıpkı Avrupa ilminde olduğu 
gibi insanları dört esas renk zümresine ayırmışlardır: 
Kem!briç Üniversitesi etnıoloji profesörü Haddon'un Va·n 
Gcnnep tarafından fransızcaya tercüme edilen Les races 
humaines et leur repartition geographique ismindeki ese
rinin 14 üncü sayfasında bu mesele şöyle anlatılır : 

«Teb şehrinde on sekizinci hanedtıma ait hükümdar 
mezmrlarmın tezyinatını yapmı.'! olan Mısır san'atkllrları 
beşeriyeti dört ırkı ayırıyorlo.rdı : «Bunlar', Mısırlıları 
kırmızı renkli tasvir ediyorlar, Asyalılar yahut Samileri 
Sarı gösteriyorlar, cenup ahalisini, yani zencileri tabii si
yaha boyuyCYrwr ve garblı, yahtıt şimallileri de beyaz tas

vir ediyorlardı. » 

Eski milletler içinde cihan etııografyası hakkında en 
geniş malumata malik kavim, Mısır kavmi idi. Bu kav
min bilhassa renkler hakkınd.a�ki telakkiyatmı meşhur 
Champollion biraderler, etrafiyle tetkik ve izah etmişler
dir. Bunlardan Champollion-Figeac, Univers külliyatınrla 
neşredilen Egypte ancienne ismindeki eserine hem kendi
sinin , hem hiyerm�lifleri okumuş olmakla meşhur küçük 

kardeşi Champollion le jeune'un bu mesele hakkındaki 
tetkikatını dercetmiştir. Bu eserin 29 uncu sayfasından 
itibaren verilen izahata göre. eski Mısırlıların ren<;i ikii
min tesiriyle koyulaşmıştı : Bu koyu renk, abldelerdeld 
levhalarda kırmızımtrak bir boya ile ifa'de ediliyordu; 
binaenaleyh eski Mısır'ın etnolojik tel3:kkiyatında kırmı
zı ırk, yalnız Mısır ırkıydı ! 
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Küçük Champollicm'un izahına göre, eski Mısırlılar
ca dört insan ırkının birincisi Rot - en - ne - rôm denilen 
asıl insanlar yahut başlıca insanlar ırkı, yani Mısır ırkı
dır ! Bunların rengi koyu kırmızıdır ; ikincisi N ahasi de
nilen siyah ırktır ; ondan sonra Namu ismi verilen gür ve 
kara sakallı sarı ırk gelir : Bunlar Asya milletleridir ; en 
sonra da mavi gözlü ve kumral sakallı beyaz ırk görül
mektedir : Bu son ırka dia Tamhu ismi verilmiştir. Bu 
dört ırkı tasvir eden mezar resimleri en aşağı hesapla Mi
laddan evvel on altıncı asra izafe edilmektedir. 

Eski Mısırlıların bu tasnifindeki kırmızı renk, tabi! 
sırf itiibart bir renktir : Güneşin Mısırlılar·a verdifti �r::nıd• 
rengi ifade için kullanılmıştır. 

Eski Hind ve Mısır vesikalarında olduğu gibi, islam 
ilminde de bir kırmızı ırk bahsi ıvardır : Arap müverrihi 
meşhur İzzüddin İbn-il Esir'in kardeşi Mecdüddin Ebu�
saiidat-el-.Mubarek ibn-il Esır'in Kitabünnihaye fi gdrU)
il hadis ismindeki eserinin Mısır ta;b'ının birinci cildinin 
126ncı sayfasında bu meseleye ait şöyle bir hadise tesa
düf edilir : 

,.;. ... Yı • •  \ !.' 1  � 11 . • . .r \'lg .:,.� y ı • .  � ' ı  .J ·.;_(_l ı ..:....6.ı:. l » - l .- _ / � J" 

Yani : Bana iki hazine verilmiştir: Biri kırmızı ha
zine ve biri de beyaz hazinedir; Bunlardan kırmızı hazine 
Suriye mülTGüdür ve beyaz hazine de Iran ölkesidir».  

Nihwye müellifi bu hadisi şöyle şerheder :  
«Fars'a beyaz denilmesi� tarisilerin beyaz renkli ol

malarından ve parawrı içinde gü.mü.'f meskükatın ekseri
yet teşkil etmesinden mütevellid olduğu gibi Suriye'ye 
kırmızı denilmesi de Suriyetilerin renk itibariyle aleZek

ser kırmızı olmalarından ve paraları içinde de altın 
meskı1lcatın fazlalığından dolayıdır.» 
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Bu fıkradaki altın ve gümüş para masalları tubii 
a.rap şarihinin çocukça bir yakıştırmasından başka bir 
�ey değildir ; nitekim ayni cildin 292 nci sayfasında ayni 
hadisi : 

c ıfı-: 1 ./� y, . . · · .CJ �h&.' , 

Şeklinde daha muhtasar olarak kaydeden Mecdüddin 
l"f.m-il Esir, bu sayfadaki şerhinde : 

6 �- ' '  �, .). ıı .l ' ı' J:; ) » 

Yani : «R·ivayete nazaran Hazreti Peygamber, arap-
7arla arap olmıyan milletleri kasdetmiştir. »  

Diyor. Bu izaha göre, araplar beyaz ırkı ve arap ol
mıyan milletler de kırmızı ırkı teşkil etmektedir ! Müel
lif, arap olmıyan bu kırmızı milletleri ayni sayfada Haz
reti Ali'ye hita.ben söylenmiş olan : 

« • 1 J- • �Ib ..:.Lı o:. uA.lc , . . . 

Yani : «Senin zamanında bu kırmızı insanlar bize ga
lip geldi.» 

Cümlesini şerhederken : 

, ·'..�� ' J _,ıJ J_j _, ..�  ... ı _,  � :J _, r�·' ' :.. _,; _ , 

Yani : «Bundan maksat, acemlerle rumlardır; çünkü 
araplar redyayı kırmızı insanlar isrııile a:narlar. » 

Büyük Türk alimi Zemah.şeri'nin arap nahvine ait 
El-Mufassal ismindeki eserinin mukaddimesinde de Pey
gamberimiz Efendimiz hakkında : 

�� �-ll 0_ ... . 1 ":-' :... _ı� ��.l" )'ı J .! y V! 1 � ;• �� , 
Şeklinde gene ayni ahmer yani kırmızı tabirine tesadüf 
t.;dilir : Zem�hşeri'nin şarihi lbni lldcib'in İzahülmııfassal 

Türklük Meseleleri : 5 
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ismindeki şerhinde, bu ilbarenin esved ve ahmer tabirleri 
�öyle tefsir edilmektedir : 

; Ji.!J\ :/':1 i� 1 /':/ı J �..) 1 �)""'ll i�-ll � J 1 �\ ) 

, -;--lı- ı rr.ı� 
Yani : « Yahut araplarla arap olmıyan milletler: Si

yah olanlar araplar ve kırmızı olanlarr da arap olmıyan
lardır: Çünkü kızıl renk onlarda galiptir.» 

Şarih, bu şerhini şöyle bir hadisle de teyid etmek is
tiyor : 

« y 'i' J � J-'ll ':/1 ..::...� .. ! , 

Yani:  «Ben, siyahlarla kırmızıZara lxı'solundum.» 

Kırmızı ırk hakkındaki arap telakkilerile tefsirlerini 
icmal etmek 13.zım gelirse, diyebilirim ki, hadis şarihlerile 
ravileri bu sıfatı hem Suriye'lilere, hem rumiara yahut 
Romalılara, hem de arap olmıyan milletierin hepsine iza
fe etmişlerdir. Benim şahsi kanaatimce bu tevillerin hiç 
biri doğru değildir : Tarihin en eski devirlerindenberi Hi
cazlılar, Mısırlılada münasebette bulunmuşlardır ; bir ta
r aftan da İran yollariyle Basra köfezi, Hind efsaneleri
nin Hicaz'a intikalinde vasıta olmuştur :  İşte bu muvasa
lalardan dolayı arapların daha Cahiliyet devirlerinden 
itibaren Mısırla Hind'den gelmiş bir kırmızı ırk telii:kkisi 
hasıl etmiş olmaları rve nihayet bu eski telakkinin hadise 
Hind'lilerle Mısır'lılar manasma bir ahmer kelimesi şek
linde girmiş olması pek muhtemeldir. 

Her halde bu itibari renıgin Amerika keşfedilip Pe

aux - Rouges'lar ortaya çıkmadan evvel Hindlilere, Mı
ı:.rrlılara, Suriyelilere, Rumlara, Romahiara ve hatta Arap 
olmıyan bütün milletiere izaf� edilmiş bir tesmiye tarzın
dan ibaret olduğu muhakkaktır. Bütün bu tesmiyelerin 
sebebi, bazan Hindlilerle Mısırlılarda olduğu gibi, ha'kıra 
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çalan esmer bir renk olmakla beraber, bazan da Avnıpıı.
lılarda olduğu gibi pembelikle kumrallıktan da ibaret 
olabilir . 

... Demin bahsettiğim üç itibari rengin, yani mavi, 
kırmızı ve zeytunı renklerin üçüncüsü olan zeytuni ırk::ı. 
gelince : Bu da tıpkı mavi ve kırmızı sıfatlan gibi tanuı.
ınile itiba:ri bir tesmiye tarzından b:ışka bir şey değildir ;  
bazı ondokuzuncu .asır alimleri Malezyalıları beşeriye·tin 
Race olivatre yani zeytunı ırk ismi altında müstakil bir 
renk zümresi saymışlardır : Bu telakkinin sebebi, sarı 
ırka mensup olan bu zümre halkının iklim tesirile esmer
leşerek esmer sarı bir renk almaları ve bu rengin zeytin 
rengine benzetilmiş olmasıdır ! Fakat yeni ilim, Nlalaka 
yarım adasiyle Filipin, F'ormoz ve Gava ile B:�m:ızra giti 
Bond adalarında oturan bu halkın aralardaki eski yerli
lerle mangolların ihtilatından türemiş melez bir cemaat 
olduğunu tespit etmiş ve bunları sarı ırka ithal ederek 
Mongols oceaniques yan:i Okyanus Mongo'ları ismile sarı 
ırkın ayrı bir şubesi saymıştır. 

İşte bu üç itibari rengi bir tarafa bırakacak olursak, 
beşeriyetİn hakikatte yalnız üç esas renge ayrılabileceği
ni görürüz : Beyaz, siyah ve sarı. .. Şimdi biraz da bunlar
dan bahsedeceğim. 

Antropologların yaptıkları tetldklerle tecrübeler, in
san renginin teşekkülünde ikiimin en büyük amil olduğu
nu meydana çıkarmıştır : İnsan derisi biraz buk::Llemun 
derisini andırır ! Yeryüzünün muayyen bazı noktaları in
san derisine muayyen bir renk verir : Mesela Kafkas ik
limi insanın cildini pek çacuk beyazlattığı ve hatta Leu
coderme denilen beyaz ırka Tronc cctucasique yani Kaf
kas kütüğü yahut soyu da denildiği gi.bi, Afrika'n'n bazı 
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mıntıkaları da beyaz insanları çarçabuk zencileştirip 
Race takrourienne yani Sudan ırk� yahut IJietanodermes 
yani kara derili insanlar şekline so!rmak ha.ssamnı haiz

dir ! Pariste çıkan La Presse Medicale mecmuasında bu 
meseleye ait birtakım ıvak'alardan bahsedilmi[)tir : Jl.il:esc
la pek küçük yaşında Afrikadan Kafkasyaya nakledilen 
bir zenci çocuğunun elli sene omda kaldıktan sonra ta
mamiyle beyazlaştığı ve yalnız omuzlarından birinin üs
tünde nohut tanesi kadar bir siyah benek kaldığ·ı tesbit 
olunmuştur ! Buna mukaıbil, Afrika'nın zenci mıntıkaları
na gidip yerleşen Anglo - Sakson ailelerinden birçokları
nın bazan bir batın sonra kararmakta olduklan da görül
mektedir ! 

Bu vaziyetİn sebebi ha,kkında. iki nazariye V::\rdır : 
Biri ziya na2ıariyesi,  biri de hararet naza riyesidir. 

Doktor Gustave le Bon, L'homme et les societe - Le
urs origines et le1,t1' histo,inı ismindeki büyük eserınm 
cemiyetlere ait olan ikinci cildinin 66 ıncı sayafasında ziya 
nazıariyesini şöyle anlatır : 

«Karanlık bir yere konulan bir neb,atın renki ağarır 
ve az zamanda kurumaya yüz tutar; fakat; bu nebat gü
neşe arzedilecek olursa, yeniden canlan ır; tıpkı bunun gi
bi, Avrupa'ya nalded'iien bir zoncin,i,n reng'i uçmaya bi1Ş
lar ve artık Afril<Ja'daki abanoz renginden eser kalmrız. 
Diğer cihetten, sıcak memleketZere giden beyaz bir adam 
da derisinin koyulaştığını görür . . .  Bizim lcancı::rtimi:�ce b11 
renl;, tahavviillerini viicnda getiren amil, hararet derece
sinden ziyade ziyadır.»  

Kembriç Üniversitesi Etnoloji profesörü Haddon da 
demin bahsettiğim eserinin 15 - 16 ıncı sayfalarında lıara
ret nazariyesini şöyle anlatır : 
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«Renk tahavvülleri� tebeddüllerle isiihalelerin her 
halde drıha kolay vukua gel,diği bir devirde m uhit tesira
tından rizade olarale tahakkuk etmiş ve hemcinslerine nis
betle cilllerinin renkli tabakası d.·ılıa dedm olan fenller� 
Vstüva güneşinin tesirine muka:vcmet hususun(L'..ı daha 
müsait şerait içinde bulunmalarından istifade ederek di
ğerleri gibi telef olmaktan kurtulup paydar olmıışlardır. 
Işte bundan dolayı televvün hadisesi� cins ıstıtanın te
kamül ve inkişafı tesiriyle şiddetlenip serı bir teralcld ta
kip etmiştir. Cildin satkındaki ev'iyei demeviye, kararet 
nazımlığı vazifesini ifa eden bir mekani.:zrna teşkil eder. 
Afrika milletlerinin çok zengin bir cilt man;3umeleri var
dır ve bu vaziyelin her halde onlrırın dcrilerindeki siyah
lığı tevlit eden şerc-,itle alakadar olması lazırııgelir. » 

Ayni müellif, ayni eserinin 14 üncü sayfasında da 
şöyle söyler : 

« . . .  Renk derecelerinin sıyanetldir bir k1.ymeti olduğu 
da kabul edilmektedir: Siyah derililcr, işte bu sayede gü
neş şualarının kimyevı tesirlerine Jc.arşı kendilerini mu
hafaza etmekte oldukl'..ırı gibi, beyaz dcrililer de 1·enkleri 
sayesinde soğuktan taha ffuz ederler: Çi:n?cü. bc�raz renk, 
vücudıın kararetini muhafaza için en mükemmel renktir. » 

Benim şahsi karmatirnce hem ziya'nın tesiri, hem ha
raret'in tesiri, hem vücudun bu tesiriere karşı renkle mu
kavemeti gibi izahların hepsi doğrudur. İmanlarm deri
sinde muhtelif renkler vücuda getiren madde, tek bir 

maddeden ibarettir. Haddon bunu da şöyle anlatır : 

« Cildin televvwnü� derinin en derin tabakasmdct bu
lunan birtakım küçüJ� ve esmerimtrak tanelerden hiisıl 
olmaktadır : Cilt renkleri arasındaki farklar� işte sadece 
bu tanelerin miktarından mütevellit sayılır.» 
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Ziya ile kararete karşı mukavemet vazifesini gören 
işte bu küçük tanelerdir : Bütün ırklr.rda bu taneler ayni 
renkte olunca, insan dcrilerinin üç esas renge ayrılması 
:<.ahiri bir Bey demektir : Bu neticeye göre mülevvin med
de itibarile bütün insanlar yekrenk addedilebil i r ! . .  

Bu vaziyet, başka bir şekilde de tesbit edilmiştir 

profesör Haddon bahsettiğim eserinin 11 üncü sayfasın
da bu meseleyi de §Öyle anlatır : 

«Cildin, eski dünyada Ustilva hattma doğnı gitUikçe 
koyulaştığı ve kutba doğru çıktıl�l]a rengin açıldığı bir 
miitea?'ife 7uılincledi,r : Fakat bu umurnı lwidc, yeni dün
yaya tatbik edilemez. » 

Eski dünyada tesbit edilen vaziyet, Kutuptm üstü
vaya doğru ayni bir rengin gittikçe koyulaştığını göste
riyor: Bu ha lin yeni dünyada böy1e oıma.ması bence pek 
kolay izah edilebilir: Yeni dünyada ilk taş devirlerine ait 
eserler bulunamamış olmasından anlaşılıyor ki, Amerika 
yerlileri muhtelif devirlerde, yani renklerin tesekkülün
den çok sonra Asyadan hicret etmiş cemaatlardır. Bun
lar eski dünyadan yeni dünyaya kendi renkleriyle git
mişler ve eski iklimde olduğu kadar henüz yeni ikiimin 
tesirinde kalmamışlardır. Onun için esas, eski dünyadır 
ve orada da ayni rengin kutuptan üstüvaya doğru git
tikçe koyulaşması insanları siyah ve beyaz diye iki ırka 
ayırmanın haıkikatte doğ-ru olamıyac'lğmı gösterir. 

Bir de Barı ırk meselesi var: Hem eski şark ilminde, 
hem yeni garp ilminde bu ırkın ana ırklardan olmayıp 
melez bir ırk olduğu hakkındıı çok mühim ve çok tuhaf 
vesikalara tesadüf ettim. 

Bunu izah için evvela yen i tet.lt iklerden bahsettikten 
sonra eski telakkilerle nazariyelere doğru çıkmak mecbu

riyetindeyim. 
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Bir ilim heyetinin başında yirmi sene kadar Uzak 
Şark alemini tetkik etmiş mühim bir ilim adamı var : 
Doktor Legendre... Bu Fransız aliminin 27 Haziran 1925 
tarihli lllustration mecmuasında Race blanche et race 
jawne serlevhalı bir makalesi var : Doktor Legendre, bu 
mühim makalesinde sarı denilen ırk hakkındaki uzun tet
kiklerinin neticesini şöyle bir fıkra ile icmal ediyor: 

«La race dite jaune n'est qu'un metissage de blanaa 
et de noirs qui se perpetue depuis des sicele et des mille
naires, d'au la polymorphie et la polychromie actuelles si 
accusees. » 

Yani : «Barı denilen ırk, beyazlarla siyahların a81r
lardan ve binlerce senelerdenberi temadi edip duran ve bu 
kadar bariz renk ve şeki.l tehalüflerini tevlit etmiş olan 
ihtizatından h/i..<;ıl olmuş melez bir ırktır.» 

Gene doktor Legendre, La civilisation chinoise mo
dcrne ismindeki kitabında da bu nazariyesini bir çok de
lillerle izah etmektedir. Antropolojide l.ı:endi ismine nis
bet edilen Gobinisme mektebini kurmuş olan meşhur kont 
de Gobineau'nun Essai sur l'inegalite des races htımaines 
ismindeki eserinin birinci cildinin Harniler, Sarı ırk ve 
Çinliler serlevhalı fasıllarında da bu n?"zariyeyi tevid 
eden birtakım ihtiHitlardan bahsedilir : Me::ıela bu cildin 
226 ncı sayfasında cenüıbi Asya'nın ilk sakinlerinin ka
milen siyahlardan ibaret olduğu ve hatta ;,?imal istikame
tinin kutba yakın yerlerile Çin'in Kıtenlun dağiarnnda ve 
Japon adalarında bile zenciler bulundu!hından bahı:ıed.il
mektedir. Kont de Goıbineau, işte bu siyah cemaatlerin 
muhtelif istikametlerden gelen beyaz insan dalgalarile ih
tilatından bahseder. 

Zaten en eski Çin ve Hind an'aneleri de bu vaziyeti 
teyit etmektedir. Mesela Çin'in ilk yerlileri olan Miyao'-
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larla bunlardan muahhar devirlerdeki çinlilcr, kendileri
nin maymunlardan türemiş olduklarını söylerlerdi ! Kont 
de Gobineau, beyaz müste'Vlilerin işte bu maymun dölle
rile ihtilatında.n bahseder. Hindin en eski din kanunların
dan olan Manava - Dharma - Sastra çok esld birtakım ve
si kalara istinaden Maha - Tsin'in , yani Büyük Çin ül kesi
nin Ganj nehri ve Bengale eyaleti üzerinden tecavüze baş
lamış beyaz kabileler tarafından istilaya uğrayıp >bunla
rın Çin yerlilerini temdin ettil:lerini kaydetmc!rtedir. 
Kont de Gobineau da bu beyaz müstevlilerin H o - nan 
havalisine muıvasalatlarından itibaren yerlilcrle karıştık
larından bahseder. 

Hind'in dört mukaddes kitaibını teşkil eden Veda'la
rın birinci kitabı olan Rig - Veda'nın muhtelif yerlerinde 
Ari'lerle Dasyus - Dasa denilen cemaatların mücadelele. 
rinden bahsedilirken bunların derileri krişna yani k'lra 
yahut «Asikni» yani «koyu» gösterilmekte ve .beyaz Ari'
lerin işte bu siyahlarla tesaJüb ve ihtilat ederek kri:>no-
1.Joni yani siyah rahimli esirlerle izdivaç ettiklerinden 
bahsedilmektedir. 

Araplarm cahiliyet devrinden intikal edip Emevi'ler 
devrinde toplanmıya başlayan ensap rivayetlerinde de sarı 
ırk için böyle bir telakki vardır. Hicretin beşinci asrmda 
yaşıyan Endülüs hükümdarlarmdan Ebülvelid'in veziri 
Ahmed ibni Zeydun El-Mahzumi, a;::.ıkane bir risale yaz
mıştır ; bu risalenin birçok şerhleri içinde, bilhassa Hicre
tin sekizinci asnnda yaşamış olan Cemaliiddin Muh'rmmPd 
ibni Nübatet-il Mısri'nin Kitab serb-ül-u'!)un fi şerhi risalet 
ibni ZmJdun şerhi şöhret bulmuş ve bu şerh, 1905 tarihin
de Halil ibni Aybek is-Safedi'nin Lamiyet-ül-acem şerhile 
beraber Mısır'da basılmıştır. Şarih, ibu tab'ın 55inci say
fasındaki Kaysar kelimes inin şerhi münasebetiyle sarı 
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ler devrinde toplunan Cahiliyet an'anelerinc istinaden şu 
malumatı verir : 

«Kayser, rum hükrümdarlarının unvanıdır: Bunlara 
rum denilmesinin sebebi, neseblcrinin (Rum ibni Ays ibni 
lshak) aleyhisseU2ma müntehi olm'lsıdıı· (İshak) ın otuz 
ofllu olmn.ştur:  (Rum) da bunlardan biridir : Bunun rengi 
sarı idi : !şte buooan dolayı ncsline (Beniil'asfar) ismi ve
rildi)· rivayete nazaran, habe.�ler bunlt!rın üzerine hücum 
ettiler)· o zaman habeşlerin bun7ard�m kı.zları oldu. Bu kız
lar rumların beyazlığı ile h "be:Jlrrin si.:whltğını alarak 
(esmer sarı) oldular ve sarılar i.�·te bunların ismini al
dılar.» 

Bu fıkra, eski arap nessaplarının bcrrıcn her ncsep ve 
ırk bJ"hsine karı�tırmak i'tiyadında olduk1arı isr::tiliyatta n 

tecrid edilecek olursa, sarı ların bcyazlarla siyahlardan 
türemiş melez bir ırk olduğunu sövleyen doktor Lcqend
re'in nazariyesini Cahiliyet devrindeki arap tcl5Jı:kiyatın

da hemen aynen bulmuş oluruz. 

Cahiliyet devrinin dünyadan bihaber arapları yeryü
zünde bir sarı ırk olduğunu müphem şekilde biliyorlar, 
f::ı.kat hangi milletleri bu ırka nisbet etmek lazım geldiğini 
pek iyi bilmiyorlardı ; habe�lerle rumların ihtilatından tü
rE"miş farzettikleri esmer sarı ırk.:.. taktıkları beniiTasfar 
ismini yanlışlıkla gene o beyaz ruml1.'ra tatbik ediyorlardı ! 

Meşhur arap muhaddislerinclen Ebu Muhamme"'l Hii
seyn ibni Mes'ud el-Bağavi'ni n Mctsdbih-iis-sü1?ne ismindeki 
eserine üç şerh yazmış ve Hicretin sekizinci asrında yaş'l
mış olan Zeyn-ül'Arab lakabile maruf şihih Ebul'l!lladli 
Ali ibni Abdutlah) ibni Ahmed) Şerhülmasabih ism indeki 
eserinin Bayezid umumi kütüphanesinde 142/14 numara
da mukayyet yazma nüshasının 315'inci yaprağının ikinci 
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sayfasında Benül'asfar hakkındaki arap rivayetlerini şöy
le telhis ediyor : 

«Rivayete nazaran bu taife rum minetidir ve (Rum) 
ise (Aysur ibni Yakub ibni lshak)ın oğludur; bu adam, 
beyazla karışık sarı renkte olduğundan dolayı nesline o 
isim verilmi§ ve diğer bir rivayete nazaran da rumZara si
yah bir adam Mkim olmuş ve bu siyah adam, rum kadın.. 
lariyle evlenip son derece güzel bir oğlu dünyaya gclmi§ 
ve rumlar i§te buna nisbet edilmiştir. » 

Fakat Zeyn.ül' Arab bu rivayetleri kaydettikten son
ra tenkid edip aleyhinde bulunmakta ve hiç birini ka:bul 
etmemektedir ! 

Arap lugatçilerinden bazıları da Benül'a;._c;jar ismini 
rumlardan başka frenklerle, yani umumiyetle Avrupalı
lada Ruslar ve nihayet Çin'lilere de izafe etmişlerdir. Ta

bii bu son rivayet, en doğru rivayettir. Araplarca lugat 
ilminin muahhar imamlarından sayılan ve Hicretin 1206 
tarihinde vefat eden Vasıt'lı Mecdüddin Muhammed Mur
taza-el-Hüseyni'nin Tac-ül-arus min cevahir--il-kamU8 
ismindeki eserinin üçüncü cHdinin 338'inci sayfasında da 
Benül'asfar tabiri şöyle izah edilir: 

«LUgaviyyundan (lbni Seyyide), ben bu isimle tes
miye edilenlerin kim olduklar'l!Ylı bilmiyorum, demiştir . . .  
Diğer bir rivayete nazaran da bir habeş ordusu, rumları 
mağlup etmi§ ve rum k(J)dınlarını habeşler istifraş ederek 
sarı renkli çocuklar doğmuş ve işte bundan dolayı onların 
nesline (Benül'asfar) denilmi§tir . . .  » 

Bu efsanevi izahın bundan evvelkilerden daha makul 
bir noktası var : Onlarda beyazlada ihtilat eden siyah ırk, 
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tek bir şahıs şeklinde temsil edildiği halde, bunda bütün 
bir ordu, yani kalabairk bir kütle şeklinde gösterilmiştir. 

Monğol an'anelerinde de buna benzer bir rivayete te

sadüf edilir : Çingiz ailesinden Harezm hükümdan mef?hur 
Ebulgazi Bahadir Han'ın Evşali Şecerei Türki ismindeki 

Çagatayca eserinin merhum Ahmet Vefik Paşa tarafından 

Osmanlı lehçesine nakledilen matbu tercümesinin 65'inci 

sayfasında Kerayıt kabilesinden bahsedilirken : 

«Bir ki§inin yedi oğlu olup yedisi de esmer idi. An
lara halk (Kerayıtlar) dediler. Kadim kmJimdir. » 

Denilmekte ve bunların vatanları naymanların yerle
rinde, yani Moğol yurdunda Karakurum denilen mahal'de 
olduğundan bahsedilmektedir. Ayni eserin doktor Rıza 
Nur tarafından yapılan yeni tercümesinin 50'nci sayfa
sında da bu mesel e şöyle nakledilir : 

«Kerayıt (Kara baran) demektir. Bir adamın yedi 
oğlu vardı, yedisinin de yüzü kara idi. Işte bunlardan do
ğanlara (kerayıt) dediler.» 

Bu metinde Kerayıt'ın manasını izah için kullamlan 
Karabaran, siyah cern;aat demektir. Bu ikinci tercüme 
zenci menşe efsane,sini birincisinden daha vazılı Htbirlerle 
ifade edip eski Mongollarm sarılarla siyahlar arasındaki 
ırki münasebet telakkileri hakkında bize oldukça vazılı bir 
fikir vermektedir. 

Muhtelif devirlerle muhtelif milletiere a it vesikalar
dan topladığım bu eski rivayetlerle an'aneleri Kont de Go. 
bineau ve doktor Legendre gibi on dokuzuncu 1ve yirminci 
asır Avrupa alimlerinin demin bahsettiğim tetkiklerile 
karşılaştıracak olursak, ilim �Heminde Tronc mongolique, 
Mongolides ve Xanthodermes gibi isimlerle anılan sarı 
insanların müstakil bir ırk yahut renk zümresi teşkile et
meyip beyazlada siyahların ihtilatından türemiş melez 
bir cemaat olduğunu kaıbul etmemiz lazım gelir. Siyah-
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lıkla beyazlık iklimin, sarılık da siyahlıkla beyazlık ara
sındaki ihtilatın mahsulü olunca, insanların yalnız rengi
ne istinaden yapılan ırk taksimatının da tabii hiç bir kıy
meti kalmaz 

Zaten renk esası doğru bile olsa, ins2 nları yalnız üç 
yahut dört esas renge ayırmo:Jc gene doğru değ·ildir ;  çün·· 
kü bu üç, dört grubun hiç birine girerniyecek milyonlarca 

insanlar açıkta bırakılmış olur ! Onun için birçok 5Jimler 
ana renklerin arasındaki tali renkleri de hesap ederek da
ha geniş tasnifler vücuda getirdiler : Mesela Fransız an
tropolojistlerinden Paul Broca) insanları tam otuz dört 
renk zümresine ayırmıştır. Faıkat bugün umum;yetle tn�i
lizlerin onluk tasnifi esas tutulur.· Meşhur Denilcer) Les 
races et peuples de la Terre ismindeki eserinin 1900 h b'
mın 43'ü.ncü sayfasında bu kl?ısik ta.:3nifi şöyle knydeder : 

1 Soluk beyaz (lskanclinavlar) şimal cermenleri, 
Ingilizler) ). 

2 Pembe beyaz (lslc.andinavlar) şimal cermenleri) 
Ingilizler); 

3 Esmer beya'Z ( Al�deniz millet! eri) ; 
4 Soluk sarı yahut buğday rengi (Çinliler); 
5 Koyu sarı (Cenubi Arneriha yerlileri) Polinez

yalılar ); 
6 Esmer Sarı, yani kuru yaprak rengi Malez

yalılar );  
7 - Kızılımtırak esmer (Habcşistaıııa Iü-zıldeniz 

arasındaki Beca'lo,r 1)e saire); 
8 - Kahverengi es� er ( A vu.sturya'lılar); 
9 - Çok koyu esmer (llabeşler); 

10 - Siyah ( Zenciler ) .  

Hatta bu kadarla da iktifa edilmemiş ve bu renk isim
lerinde müelliflerin indi ve keyfi kelimeler kullanmaları
na mani olmak üzere muhtelif renideri boya ile gösteren 
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tablolar bile vücuda getirilmiştir : Bu tablolarda her renk 
bir numara ile gösterilmiş Vd ilim aleminde renk ismi ye. 
rine işte bu numaralar kullanılmaya h::rşldmıştır. En mü
kemmel b:>Jblo, meşhur Broca'nın otuz dört renkli tablosu
dur. Fakat kolaylık olmak üzere şimdi bahsettiğim onluk 
cedvelin de böyle bir tablosu yapılmıştır. 

Bütün bu gruplar, ayni bir rengin tedricen koyula
şıp kararmasından hasıl olmuş zümrelcrdir : Yeni 2Jimler 
bu vaziyeti nazarı itibare alıp yeryüzünde yalnız bir be
yaz ırk değil, birçok beyaz ırklar ve yalnız bir siyah ırk 
değil, birçok siyah ır,klar mevcut olduğunu tespit etmiş
lerdir : Aynı renk zümresine mensup olan ırldar, diğer 
miyarların yardımiyle birbirinden ayrılır. Şu halde renk 
demek, ırk demek değildir : Renk, ancak ırkı tayin eden 
evsafın en barizlerinden biridir. 

Biraz evvel ırk miyadarından bahsederken, renk'den 
başka saç, boy, lı:afa biçimi, muhtelif aza nispetleri ve 

hatta koku ve mizaç gibi hususiyetlerin de muhtelif ilim 
sahal arında ölçü şeklinde kullanıldığını görmüştük 

Şimdi her şeyden evvel ibir kere şu noktayı tespit 
edeyim : Tıpkı renk ölçüsü gibi bütün bu miyarlar da ik
lim ve ihtiHitın tesirile değişmektedir. Hiç biri sabit ve 

kat'i değildir. Mesela kafa biçimi'ni ele alPlım : Baş şekli 
itibariyle Dolichocephale = uzun başlı, Br::ıchycephale = 

kısa bıışlı ve MesaticephaJe-- orta başlı isimleriyle başlıca 
üç tip tespit edilir. Bu üç tip arasında bir tsJnr1 taiı tipler 

de vardır. Nispeten sabit ölçü işte budur. Fakat :rı.fil§,dın al

tıncı asrında İtalya'yı istila eden Lombarların bir iki yüz 
sene içinde dolikosefallikten bırakisefalliğe doğru ikiimin 
tesiri ile bir tab.avvül geçirdikleri tespit edilmiştir ! .  Bun
dan başka, ayni bir ırk içinde bazan muhtelif kafa tiple
rine de tesadüf edilmektedir. 
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Boy da baş gibi ikiimin tesirine tabidir : Mesela Ame
rika'ya giden Avrupa muhacirlerinin boylan bir iki ba
tın sonra mutlaka yükselir. Zaten Amerika iklimi, vücut 
azasının bütün nispetleri üzerinde en müessir iklimdir. 
Meşhur antrapolog de Quatrefages, L'espece kumaine is
mindeki eserinin 190'ıncı sayfasında bu vaziyeti şöyle an
latır : 

«Şimdi Amerika'ya hic'ret etmiş olan lngilizler, ikin
ci batından itibaren umumi çizgileri· hak�tmından kendile
rini yerli ırkZara y,aklaştıran bir tahavvül gösterirler: Git
tikçe ciltleri kurulaşır ve esk-i pembeliğini kaybeder; ulc
deleri cesamet itibarile asgari dereceye iner; saçları ko
yulaşır ve düzleşir; bCJyunları ince, uzun bir şekil alır,· lca
faZarının hacmi küçülür; sina itibarile, şakak çukurları 
derinleşir; elmacık kemikleri büyür; gözleri gayet derin 
çukurlam gömülür; alt çene irileş ir; uzun kemikler büs
bütün uzar ve ilik oyukları daralır. Işte bundan dolayı 
Fransa ve lngiZtere'de, Amerika Birleşilc Devletler�ne ih
raç edilmek üzere parmakları fevkalade uzun hususi el
divenler yapılır; velhasıl kadınıarda da havsala nisbetleri 
erkeklerinkine y.aklaşır . . .  » 

Gene ayni müellif, Afrika'dan Amerika'ya gitmiş zen
cilerin de birçok İstihalelere uvradığını anlattıktan sonra, 
Amerika ikliminin maddi evsaf üzerinde olduğu gibi, lisan 
ve telaffuz üzerine de tesiri bulunduğundan ve muhacir 
İngiliz'lerin zaman geçtikçe Poruj telaffuzuna yaklaşmak
ta olduklarından da bahsetmektedir. İngiliz ve Amerikan 
şiveleri arasındaki farkı bilenler, bu fikrin ne kadar doğ
ru olduğunu her halde teslim ederler ; meşhur İngiliz edi bi 
Bemard Shaw, bundan birkaç sene evvel birkaç yüz bin 
dolara bir konferans vermek üzere Amerika'ya davet edil
miş, fakat Amerikan lehçesine karşı İngilizlerin duyduk-
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ları istihfafın kablo ile ifadesini birkaç yüz bin dolara ter
cif ettiği için, şöyle bir telgraf çekmiş : 

«Lisanınızı bilmediğim için gelemem!» 
Şu halde yalnız renkte değil, renkten başka miyar

larda da hiç bir kat'iyet yok : Hepsi ikiimin tesirine tabi. 
Fazla olarak, iklim arnilinin yanında bir de ihtilat arnili 
var: Antropol.ojinin tespit ettiği kat'i bir esa·.sa göre, bu
gün yeryüzünde hiç bir saf ırk yoktur ! Binlerce yıllar
danberi devam eden tesalüplerle ihtilatıar ortada 
hiç bir halis ırk bırakmamış, bütün ırklar az çok melez
leşmi�tir. 

Bu tesalüplerle ihtilatıarın nasıl olduğunu bütün 
vuzuhile anlatabilrnek i,çin, bir camiadan evvel bir ferdi 
misal ittihaz edeceğim: Bugün herhangi br ferdin beşin
ci batına kadar olan dedelerile ninelerini sayarsanız, ka
dın erkek otuz iki kişi bulursunuz: fakat onuncu batına 
kadar çıkarsınız, nisbet değişir ve elde edeceğiniz yekün 
tam 1.024 olur ! Yirminci batında bir buçuk milyona yak
laşır ! Otuzuncu batında bir milyarı geçer ! Zamanımız
dan otuz batın yukarı çıkarsanız, Miladın dokuzuncu as
rını bulur.sunuz: Yani dokuzuncu asra kadar olan dede
lerinizle ninelerinizin hepsini saymamza imkan olsa, bir 
milyardan fazla kadınla erkekten türemiş olduğunuzu 
anlarsınız! Hele Miladın birinci senesine kadar çıkacak 
olursanız, dedelerinizle ninelerinizin yekünunu toplar
ken bir kentUyana yaklaşırsınız ! Tabii yeryüzünde nü
fus kesafeti hiçbir zaman bu dereceyi bulrnamıştır : Böy
le olduğu halde rakamların bu kadar büyük çıkması ay
nı bir şahsın binlerce ve hatta bazan milyonlarca insana 
dede olması, yani aynı bir ata isminin milyonlarca ne
seb şeceresinde yer almasıdır ! Avrupa genealogiste'leri, 
büyük bir sa;bırla bütün bu ince hesapları yanılmaz ra
kamlar halinde tesbit etmişlerdir. Bu hesapların neticesi 
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olarak en umulmıyan insanlar arasında nescb k2 rabeti 
o1abi ir ! Şimdi bu vaziyet b3yle göz önünde dururken, dün

yada kim kendi nesebinin hiç bir ihtilata Hğra madığını id
dia edebilir ? 

Cemiyetler, ferdierden mürekkeptir : Ferd'erin ne
sepleri böyle olunca, onlardan mürekkep cemiyetlerde de 
ırk safveti aramak, ilim çerçevesinden dışarı çıkmak 
demektir. Bilhassa milletierin muhaceretler ve istilalar
la hemen daima birbirlerile tesa.lüp ve ihtiW.t edip dur
dukları tarihen sabit olduktan sonra, yeryüzünde saf 
ırk aramak, büsbütün abes olur. 

* * *  
Buraya kadar olan izahatımla hiç bir sağlam miyar 

bırakmamış oluyorum. İklim ve ihtilat gibi arnillerin te
sirile bütün bu ölçülerin değişt"ğini şarka ve garba ait 
eski ve yeni birçek deliller ve müeyyidelerle tesnite çalış
tım. Dünyada hiç bir saf ırk olmadığını i J min bir esan 
şeklinde tavzih ettim. Bütün bunların net·cesini. alacak 
olursak, ırkın mevcudiyetini inkar etmek mi lazım gelir? 

Hayır ırk vardır. 

Bütün bu arzettiğim şeyler, hiç bir miyarın ırk tas
nifinde tek başına esas ittihaz ed"lcmiyeceğini gösterir. 
Mesela eski ilmin yaptığ·ı gibi yalnız renlo esasına istinad 
etmek çok zayıf bir temele dayanmak demektir. Fakat 
renk ölçüsü ile beraber kafa biçimi, boy, saç, yü.z biçimi 
muhtelif aza nispetleri, lisıan, mizaç, adet ve saire gibi mad
di ve ma nevi muhtelif miyarları birden ele alıp bunl�n'ın 
mecmuuna göre insanları ırkiara ayırmak teşebbüsünde 
bulunaer•k olursak, hiç şüphesiz ki nispeten kuvvetli bir 
esasa istinad etmiş ve tasnifimize daha ilmi ibir mahiyet 
vermiş oluruz. Çünkü herhangi bir camianın antropolojik 
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vasıflarından ibir veya birkaçı muhtelif şartlarla amilerin 
tesiri altında değişebilir : Fakalt bilaistisna hepsinin bir

den ve tamamen değişmesi  o kadar muhtemel değildir. 

Teker teker ele alındıkları takdirde hiç biri sağlam 
bir kıstas olmıyan bu zayıf miyarların bir kül haline ge
lince kuvvetli bir esas olması ancak bundan dolayıdır ve 
yeni ilmin ırk tasnifleri işte bu esasa istinad etmektedir. 

İngiliz alimi Sir Arthur Keith'in The Antiquity of 
Man ismindeki eserinde evvela insan cinsinin, ondan son
ra da ırkların teşekkülü hakkında bir hesabı var : Bu he
saha göre insanın antropoide denilen şibih - beşer sınıfın 
dan ayrılıp beşer derecesini !bulması takriben iki milyon 
senelik bir hadisedir; beşeriyette muhtelif ırk tiplerinin 
teşekkülü de en aşağı hesapla dört yüz bin senelik bir me
seledir. Bu vaziyete göre, insanlığın yalnız beyaz ve siyah 
zümrelere ayrılması bile takriben bir milyon altı yüz bin 
yılda mümkün olabilmiş demektir. Herhangi bir veya bir 
kaç vasıf, birkaç asır ve hatta bazan birkaç nesilde deği
şebilir: Fakat bütün bir ırkın tamamiyle istihalesi birçok 
asırlar ister. İnsanların tarihten evvelki devirlerde yer
yüzüne yayılıp muhtelif iklimlerde yerleşmeleriyle neti
celenen büyük kütle hareketleri artık nihayet bulmuş, 
hemen her iklim, kendi sahasında yaşıyan beşer tipinin 
şekil ve rengini tayin etmiştir. Irklar artık mütemadiyen 
iklim değiştirmiyarlar ki daima şekil ve renk değiştirsin
ler ı Bugünkü muhaceretler ırk kütlelerine nispetle 
ehemmiyetsiz derecelerdedir. Irkların umumi vaziyetıeri 
oir kere takarrür etmiştir. Muhtelif ırklar arasında top
tan ihtilaflar da yoktur. Onun için bugün dünya antro
polojisinin binler ve hatta yüz binlerce senelik şerait al
tında takarrür etmiş umumi bir vaziyeti var demektir. 

Türklük Meseleleri : 6 
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Mesela zenci dediğimiz Afrika ırkının hangi şerait altın� 
da bugünkü evsafım ihraz etmiş olduğunu bilmemiz, 
onun bugün müstakil bir zümre teşkil ettiğini ve başka 
zümrelerden birçok vasıflarla ayrıldığını kabul etmemize 
mfmi değildir: Çünkü bir şeyin sebebini bilmek, mevcu� 
diyetini inkara vesile teşkil etmez. 

Bu vaziyetten dolayı antropolojide iki cereyan dağ� 
muştur: Monogervisme ve Poligenisme . . .  Monojenistler ibü� 
tün ırkların tek bir menşeden çıktıkları halde sonradan 
birbirlerinden ayrıldıklarına ve Polijenistıer de bu kadar 
ayrılığın ancak muhtelif menşe'lerle izah edilebileceğine 
kanidirler. Fakat acaba hangi taraf haklıdır? İşte bu me
selenin halline imkan yoktur. Onun için, en doğru hare
ket, ırklar arasındaki maddi ve manevi farkların ilim 
aleminde beşeriyete muhtelif mem�eler kabul eden kuv
vetli bir cereyan vücuda getirecek kadar büyük ve bariz 
olduğunu tesbit ve teslim etmekten ibarettir. 

Tabiatta renk IVe şekil itibariyle birbirinin tamamen 
ayni iki yaprak yoktur: Fakat her ağaç cinsinin yaprak
Ian birbirine benzer; insanlar da böyledir. Yeryüzünde 
bir birinin tamamile ayni olan iki çehre yoktur; fakat 
her ırk insanlarının çehreleri birbirine benzer. Bu suret
le tabiat, vahdet içinde tenevvü ve tenevvü içinde vahdet 
göstermiş demektir. 

Bir Yahudiyi, bir Ermeniyi, bir Almanı, bir Arabı ve 
saireyi ilk görüşte tanıtan şey, işte bu tenevvü içindeki 
vahdettir. İki kardeşi b)rbirine benzeten a1le hususiyeti 
ne �se, bir ırkın efradım birbirine benzeten hususiyet, 
yani tenevvü içjndeki vahdet de işte odur. Hatta çok de
fa ırk hususiyeti, aile hususiyetinden daha kolay anlası
lır. Onun için yeni İngiliz alimlerinden Frank Hankins, La 
race dans la civilisation ismindeki eserinin 220 nci sayfa
�ında ırkı şöyle tarif etmektedir :  «Bizce ırk demek, bün-
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yevi birtakım h/ususi;yetlerin heyeti umumiyesiyle teşhis 

edilen bir grup demektir: Bu hususiyetlerin her biri az çok 
mütahavvilse de heyeti umumiyeleri ta.lıavvül kaJbiliyetle
rinin muayyen hudutlarile beraber tevarüs edilir ve bun
lara varis olanlar, insan cinsinin diğer efradınrknn kolay
lıkla tefrik edilebilir». Fransız alimlerinden Felix le Dan-; 
tec, Les influences ancestrales ismindeki eserinde ırıkı tes
ciye eden lbu hususiyete futrimoine hereditaire, yani vera
set esası diyor . . .  Bir mkın antropolojik şahsiyetini idame 
eden en mühim Rmil, işte lbu ma'şeri ve müşterek veraset 
esasıdır. İklim ve ihtilata karşı işte ibu esas mukavemet 
eder. Fa'kat ırkın devamma sebep olan bu esası bozabile
cek derecede geniş bir tesalüp ve ihtiHit, o ırkın müstakil 
mevcudiyetine nihayet verebilir. Büyük kütleler tarafın
dan temsil edilmiş :küçük cemaatların ırki mevcudiyetle

rinden eser kalmaması, bu halin en ibariz delilidir. 

Bir de büyük ırklardan ayrılarak muayyen 'bir vah
deti coğrafiye içinde ırki ve umumi vasıflarını muhafaza 
etmekle beraber yeni ikiimin tesiri altmda hususi Ibirta
kım vasıflar alan tali zümreler vardır. Tıpkı insan cinsi 
gibi o cinsin nevilerini teşkil eden ırklar da muayyen coğ·
raii çevreler içinde mahsur kalmamışlardır : Dünyamn 
hemen bütün ırkları yeryüzünün muhtelif taraflarına da
ğılmış ve netice olarak her ırk, birtakım coğrafi gruplara 
ayrılmıştır. Cinslerin ırkiara ayrılması hangi coğrafi ve 
ırki tesirlerle olmuşsa, bu ırk gruplannın teşekkülü de ay
ni şeraitin tesirile olmuştur. İklimler ve bilhassa coğrafi 
vahdetler hilkatin çizdiği talbii vatanlardır. Bu küçük dai
relere yerleşen ırk parçaları, gittikçe iklim ve ihtilat giibi 
arnillerin tesirile hususi karakterler peyda ettiklerinden, 
büyük ırk dairelerinin içinde birtakım tali daireler vücu
da gelir : Büyük ırkların hepsi işte böyle birtakım dairele
re ayrılmıştır ; antropoloji ve etnoloji sahalarında bu kü-
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çük ırk dairelerine Sour-race = tali ırk ismi verilir (Dr. 
George MontandonJ Traite d'ethnoZo!Jie culturellc, 1!J3lj. 
Paris tab'ıJ sa. 10 ve saire). 

Şu halde Lester'in tabirile ırk nasıl cins içinde cins 
demekse, tali ırk da tıpkı onun gibi ırk içinde ırk demek
tir. Antropologlar insan morfolojisinde iki türlü karakter 
kabul ederler: Muhitin tesirine en çok tfubi ve en müte

havvil hususiyetlere adaptatijs = intibakı ve irsi tesirine 

tabi olanlara da fixes = sabit isimleri verilir. Paris Fen 

Fakültesi profesörlerinden J. Millot'nun 1936'da neşrettiğ-i 
Les races kumarimes ismindeki eserin 180 inci sayfasında 
bu fixes = sabit karakterlerin bile muhit ve ikiimin tesiri 

ile değiştiği tespit edilmektedir. Şu halde hem ırkları, hem 
tali ırkları yaratan en büyük amil, muhit ve iklim demek
tir. Milliyetİn en kuvvetli temeli, işte böyle bir tali ırk'ın 
mevcudiyetidir. Yalnız umumi ırk esasına istinad eden 

müfrit racistes = ırkçılar'ın ihmal ettikleri esasların en 
başında işte bu tali ırk meselesi gelir : Mesela Sibirya'nın 
şimalişarkisinde asırlarca mücerred bir vaziyette kalmış 
bir Yakut türkü ile rnuayyen bir vahdeti coğrafiyenin do
kuz asırhk mahsulü vaziyetinde bulunan bir Anadolu tür

kü aynı ırk dairesine mensup olmakla beraber, tfili ırl\, 
daireleri itibarile birbirlerinden tamamile ayrılmışlardır ; 
bu ayrılık, lehçe ve umumi kültür ayrılıklarile de tev'em
dir : Bugün bir Anadolu türkü ile bir Yakut, yahut Çuvaş 
türkünün lehçe farkı ba:kımından biroirleriyle tam olarak 

anlaşmasına imkan kalmamıştır. Cermcn ırkma nisbetle 
Alman ve Anglo - Sakson kütleleri de böyledir : Bu iki 
kütlenin her ikisinde de Cermen vasıfları vardır ; fakat 
müşterek veraset esası'mn idame ettiği bu umumi vasıfla. 
rm yanında o iki kütleyi birbirinden ayıran husus! bir ta
kım vasıflar da teşekkül etmiştir ki, malıalU iklim ve ih-
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tilat şeraitinin neticesi olan bu tali ve hususi vasıflıı r, biı ·  
ırkı muhtelif milliyetlere ayıran esaslardır : lrlda m i J .  
l iyet arasında mevcut en büyük fark işte budur. I r k  nıe.l' · 

burnunda vatan birliği şartı yoktur ; ırk, antroooloji k  rve 
wolojik bir mefhumdur ; fakat milliyet, yani tali ırk mef· 
burnunda ilk aranılan şey vatan yani coğrafi müessir esası 
dır. Çünkü herhangi bir cemaatte ırki şahsiyetinin yanın
da milli şahsiyet de verip onu bir miUet haline getiren ilk 
B.mil tabiat, yani muayyen bir memlekettir. Bu amil o ka
dar kuvvetlidir ki, Fransız kavmi gibi muhtelif wklardan 
mürekkep bir halitaya bile nihayet milli bir şahsiyet ver

miştir. Fakat hiç şüphesiz ki en kuvvetli milletler, ırki 
ı;rahsiyetle milli şahsiyeti cemeden cemiyettir. 
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ARAP VE TÜRK KÜLTÜRLERİNİN MÜCADELE 
TARİHİNDEN : 

ONYEDİNCİ ASIRDA BİR TÜRK !RKÇISI 

Tarihin muhtelif devirlerinde Türk istilasına uğramış 

milletierin mitolojilerine bakılırsa, bunların duydukları 

eski Türk düşmanlığının izleri kıa;bilinden bir çok efsane 
lere tesadüf edilir : Eski Çin, İra;n, Yahudi, Süryani:, Er-· 
meni, Arap ve LS;tin menıbaları bu bakımdan tetkik ve mu
kayese edilecek olsa. !binlerce vesikaiara müstenit hiı.·ço.:.;: 
cUtler yazıla;bilir. Eski milletierin asırlarca yüreklerini tit
reten «Türlc lwrkıt-SU», onların muhayyilelerini yUzlerce yıl 
Türk ırkının aleyhine işletmiş ve işte bu hayal faaliyeti o 
milletierin mitolojilerinden başka tarihlerinde, folklorla
rında ve hatta din menbala.rında Türk tipine Meta bir 
umacı şekli veren korkunç tasvirler ha.sıl olmasına sebep 
olmuştur. 

Bu akla sığmaz efsanelerin icadında en mühim rolleri 
oynayanlar, muhtelif devirlerle memleketlerin din adaı.-n
larıdır : Yani o müteassıp dinciler bir taraftan da ırkçılık 
ve milliyetçilik taa.:ssubu göstermişlerdir. Bunların en şa
şılacak örnekleri eski Arap müfessirleriyle şarihleri için
de gösterileıbilir. Kur'am tefsir yalıurt hadisi şerheden 
Arap aJimleri din sahasında milliyet duygularına kapıl
mak za:afmdan bir türlü içtinap edememişler ��e hemen her 
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müna.sebetle Türk ırkının aleyhine olclmlarla mUrokk(lp 
sarfetmeıkten ve hatta böyle yapaıbilmek için vesile ve ın ll  
nasebet aramaktan bile zevk almışlardır. Bu vaziyetin m-ı ı l  
tuhaf tarafı, Türk ırkının aleyhine uydurulan lbu garuz
kiir efsanelerin Arap medresesinden Türk medresesinC' 
geçmiş ve Osmanlı softaları tarafından da asırlarca dini 
birer hakikat şeklinde tekrar edilip durmuş olmasıdır ! 
Eski lstanibul'un Ulema sımfı içinde Türk olmıyan umur
lara mensup zümrenin mühim :bir yekün teşkil etmesi ta
bii ibu vaziyetin takarrür ve devamında ihmal edilmiyecek 
bir amil sayılabilir. 

Osmanlı medresesinin tarihine bakarsanız, bu hale 
karşı milliyet narnma isyan etmiş tek bir sima görürsü
nüz ; biraz sonra nurani şahsiyetinden bahsedeceğim bu 
Anadolu Türkünün takdisi milli lbir vazife olan büyük ifı
m,ini hemen anmakta vicdanı ibir haz buluyorum : Vani 
Mehmed Efendi) . . .  

Türk ırkı aleyhine İslamın Tefsir ilmine doldurulan 
Arap, Acem ve Yahudi hurafatına karşı yüksek kültüriy
le türıklUğü müdafaa eden ve Osmanlı medresesinde Türk 
ırkçıhğı ile milliyetçiliğine alemdar olan bu büyük adam 
nihayet Vahdet-i islamiye'ye mugayir bir kavmiyet fikri
ne taraftar olmakla itharn edilmiş ve . . .  Onu isyan ettiren 
efsaneler taibii ondan sonra da Osmanlı medresesinde eski 
itilbarını muhafaza etmiştir. 

Vani Mehmed Efeındi merhumu Kavrniyet taassubiy
le tenkit edenler, Arap �Uimlerinin Türkler aleyhine kay
dettikleri efsanelerin :tsıam dininden de,ğil, araplık gay
retinden doğmuş şeyler olduğunun farkında bile olmamış. 
lardı. İşte bu gafletle tekmil o Arap ve Yahudi. hurafatına 
dini bir mahiyet izafe ediyorlardı. 
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Her şeyden evvel bir kere bu ıvaziyet hakkında küçük 
bir fikir verebilmek için, o Yahudi ve Arap efsanelerinin 
en mühimlerinden biri olan « Ye'cuc ve Me'cuc» meselesin
den bahsedeceğim. 

İslam dinine bir çok dinlerin hurafeleri girmişti ; fa
kat en fazla giren İsrailiyattır : İslamiyetİn zuhurunda ih
tid:a eden yahudilerle hıristiyanlar, Kitab'ı Mukaddes'le 
Kur'an'ın müştereken bahsetmekte oldukları tarih mese
lelerinde İslam tefsirine derin bir tesir i cı a etmişler ve 
müslüman müfessirlerine ibir çok fsrailiyatı bazan pek 
fazla mübalağalarla tekrar ettirmişlerdir. 

Bu vaziyeti kolaylaştıran şöyle ibir hadis vardır : 

• z::. ;� 'i '  ... � '...- ' .s. u" ' .u. 

Yani : «Beni İsrail an'anelerinden bahsetmenizde beis 
yoktu?" .»  

İslil.nı alimleri işte bu hadise itt�ba etmekte çok za
rarlı bir ifrata kapılmışlardır : Halbuki bu hadis, Te§vik 
değil Tecviz mahiyetindedir. Her halde bu ifrata bilhassa 
Hicretin ilk asrında ihtida eden Yahudiler seibep olmuş
lardır :  Mesela bunların içinde eshaptan Abdullah ibni Sel
lam gibi mühim şahsiyetler görülmektedir ;  evvel ce Medi
ne haharrJ.arından olan bu zat, Kur'an tefsirine Tevrat 
tefsirini nakledilenlerin en mühimlerindendir Katib-üd
Dinuri ünvaniyle meşhur Imam Muhammed ibni Müslim 
ibni Koteybe'nin Kitab-ül Maarif'ine göre Hicretin 
32 tarihinde vefat eden tabiinden Kab-üZ-Ahbar'da Ye
men'in saJbık yahudilerindendi ; Ebu-Bekir devrinde ih
tida edip Ömer zamanında Medine'ye gelen bu zat da 1s
railiyatı tslamiyete nakledenlerin en mühimlerindendir. 
Bu giıbi şahsiyetler içinde gene tabiinden Ebu-Abdullah 
Vehb ibni Münebbih-il-Yemanli ile kardeşi Hemmam ibni 
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MünebbihAl-Yemamı de en mühim İsrailiyat nftkilh·r i r ı  
dendir. Katib-ül-Dinuri'nin Kitab-ül Maarif'ine göre, bi l 
hassa V ehb � Bemavi kitaplardan yetmi§ ik'i.<;ini okumuş 
olmakla» iftihar ederdi ; Hicretin ikinci asrında vefat eden 
bu iki kardeş, gene aynı menbaa göre, Yemen'e İran'dan 
gelmiş olmak itibariyle, Türkler hakkında hem Acem, hem 
Yahudi hurafelerine mükemmel surette vakıftı, gene is
lamiyetin ilk zamanlarında ihtida eden Yahudi alimleri 
içinde (Sa'ye) nin Ba'lebe, Esid ve Zeyd isimlerindeki üç 
oğluyla Yemen'den gelen lbni-Yamin ve bir de Mohayr·ik 
vardı .. . 

İşte bu Yahudi mühtedileri, İsrailiyat efsanelerini İs
lam ilmine olduğu giibi nakletmişlerdi. Bunlardan başka 
bir çok hıristiyan ve zerdüşti dönmeleri de vardı : Mesela 
sapık piskoposlardan Dağatır, «Abd-ül-Kays» kabilesin
den Garüd ismiyle maruf Ebu-G1yas Beşer ve Hazreti 
Ömer zamanmda ilk defa alarak Medine mescidinde va'ze
denı Yemen'li Temin Dari ile «Necran» rabipleri bunlar
dandı ; meşhur sahabi Belman-ı Farisi'de aslen İranlı oldu
ğu halde, evıvela Suriye ve Mı,sıra gidip Hıristiy:an dinine 
girmiş ve nihayet Medine'de müslüman olmuştu. 

TaJbii bütün bu ruharuler, İslam dinine Zerdüşti ve 
Ortodoks an'anıeleriyle bernber giriyorlardı.Fakat en mü
him tesir, demin söylediğim gibi, Yahudi tesiriydi ; çünkü 
ilk mü:hrtediler içinde Yahudilerin sayısı mü:him ibir yekfın 
tuttuktan 1başka, hırıstiyan dönmeleri 1bile kendi dinlerinin 
Yahudilerin aldığı İsrailiyatı !beraber getirmiş oluyor
lardı. 

Her halde ibu zevatın eski dinlerindeki hurafeleri ls
lamiyete fenalık etmek için nakletmiş olmadıkları muhak
kaktır:  Bunların maksatları, yeni dinlerine eski bilgile
riyle hizmet etmektti ; fakat netice olarak İslam ilimleri 
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Yahudi, Hıristiyan ve Zerdüşti: hurafeleriyle dolmuş oldu 
ve eski Arap müfessirleriyle şarihleri de Türklere karşı 
olan milli duygularını dini bahanelerle ifade hususunda iş

te bunlardan istifade etti. 

İsrail peygamberlerine izafe edilen Ahd-i A Uk'le lncil 
ve teferrüatmdan mürekkep olan Alıd-i Ced'idin teşkil et

tiği Kitab-ı Mukaddes'in baş ta:rafındak'i Pentateuque 
yani Esfar-ı Hamse Yahudi ve Hıristiyan itikadınca Musa' 
nın «Tevrat»'t sayılır. Yahudiler 'buna «Torr·at Moşe» di
yorlar. Bu beş kitaJbın birincisinde, yani «Gı:mese = Tek
vin-ül-Mahlukat» kitabında (Nuh) 'un oğullarıyle torun
larına ait esatiri bir t.aıkım ecdad isimlerine mi.i:stenit hir 
ırk tasnifi var : Benı lsrail'in etnolojik telakkiyatını gös
teren bu tasnif, o kitaJbın 10 uncu Babının 1 inci fıkrasın
dan başlayıp 32 nci fıkrasına: kadar devam eder ; bu 32 fık
ranın ihtiva ettiği isimler içinde Türk ırkıyla alakadar sa
yılanlar Tiras yahut Tireş_, Tocerme yahut Togorma ve 
Terşiş şekilleridir. Fa·kat Y�hudi müfessirlerince esas it
tihaz edilen, !bilhassa Tocerme, Togorm.a yahut Togarma 
şeklidir. Haıtta bu telakkiden dolayı Yahudiler hala Türk 
manasma T'ogarrııa ismini de kullanmakt!adırlar. Fakat 
bunlardan başka !bir isim daha var :ki o da bazı müfessir
lerce Tü�klerin ilk atasıııa ait sayılır ; bu isim de Magog 
yani Me'cuc ismidir. Bu kelime, Ye'cuc ismiyle !beraber 
Kur'anda da zikredilir. Bütün ibu isimler, Ahd-i Atik'in 
Tekvin-ül-Mahlukat kitalbında. başka bir defa Tevô:rih-i 
evvel'de ve iki defa da Hazkıyal kitabında geçer. 

Tekh.ıin'e göre Togarma, Yates'in oğullarmdan Comer 
yahut Gomer'in oğludur : Arapların Me'cuc dediği Magog 
da Gomer'in kardeşidir ; Yahudi ve Hıristiyan Müfessir
leri Türk ırkının ilk atasını tayin ederken işte ibu iki kar
deş üzerinde ihtilaJa düşmüşlerdir ; Gomer taraftarı olan
lar, bu muhayyel şahsın oğlu olan Togarma'nın ismiyle 
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'l'ürk kelimesi arasındaki fonetik yakınlığına istinn.t C't· 
mişler ve Magoy yahut Me'cuc'u tercih edenler de bu nııw 
hum şahsiyetin nesiine ait Kitab-ı Mukaddes fıkralarıyin 

Türk tarihinin muhtelif cereyanları arasında bir takını 
münaselbetler görmüşlerdir. 

Gomer'Ie oğlu Togarma'ya taı:ıaftar olanlar içinde 
Josephe Flavius ve Mendelsshon giibi en mühim · ııbrani 
müfessirleri vardır. Fa kat. Yahudilerin bu telakkisille .kar

şı, eski hıristiyan nıüfessirlerinin ibir çoğu da Togarma 
yerine Magog'u, yani Me'cuc'u ileri sürmüşlerdir. Bunların 

içinde Miladın XII nci asrındıa yaşamış rve Anadolu Türlt 

tarihinin en mühim menlbalarmdan olmalt itibariyle mu

kayeseli tercümesini neşre lba:şladığımız « Vakayiname »'yi 

yazınış olan meşhur Antakya Ya'kubi partriği Süryani Mi
ltail'in verdiği izahatı ibariz bir misal olaı�ak ele ala-biliriz. 

Bu rnüellif, o Va:ks.yinamesinin lll üncü cildinin II nci ki
taıbının 14 üncü ibAıbında Türk ırkı hakkındaki malumatını 

şu sözlerle anlatmıya başlar : 
« (Turlooye) ya:/ıut ('l'urlW.ye) milleti (Yafes) nesline 

mensuptur; çünkü bunların nesepleri (Magog = Me'cuc) 
ctan gelin;. 

Yahudi müfessirlerinin Tagorma'sma mukabil, ayni 
Tevrat'ın ayni satırıarına il!ltinat eden bu Ya'klllbi patriği 
bilakis Me'cuo'u esas ittihaz ediyor. Ondan sonra diq.. I-Iaz
kıyal lcitabı,'na geçiyor ve bu peygamıberin bir takım ihba
ratını Türk tarihine ait gösteriyor ; fakat bu ihbaratta 

Allah ne Me'cuc'a, ne onun kardeşi Gorrıer'e ve ne de bunun 

oğlu Togarma'ya hitap etmiyerek «Mc'cuc diyarında sa
kin» diğer Yafcs oğullarının, yani Türklerin dedeleri sayıl
mayan «Ruş ve Masek ve Tobal» nesillerinin reisi olan 

Gog yani Ye' cuc ismindeki şahsa hitap edip bütün zafer 

vaitlerini ona hasrediyor : Bu tebşire göre, asıl tarihi rolü 

oynaınakla mi1ibeşşer olan millet, Mc'oua'un yahut Togar-
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ma'mn neslinden sayılan Türk milleti değil, biHl.kis «R:u.'j 

ve Maşek ve Tobal» nesillerine mensup olan diğer millet
lerdir ve bunlar Me'cuo'un öl.kesinde sakindir. Hatta «Raıb 
Yahova» yani Allah, Hazkıyaz kitabının 38'inci babının 
7 nci fıkrasında gene o Türk olmaması lazım gelen millet

Ierin reisi olan Gog'a, yani Ye'cuc'a şu emri veriyor: 

cHazır ol ve hem kendini, hem yatnına tecemmü eden 
cemaatin kafiesini hazırla. Sen anların amiri ol!». 

�akat Süryani Mikdil Allah'ın Ye'cuc'a hitaben olan 
bu zafer vaitlerinin iki defa tekerrürline bakıp bunları 
Türklerin iki istilası şeklinde tefsir ediyor ve bu noktayı 
kendisinden evvelki müfessirlerin farkedememiş oldukla
rını söylüyor ! Taıbii bu suretle Me'cuc gibi Ye'cuc'u da 
Tür kleştirmiş oluyor ! Süryani müverrihinin tefsirine g-ö
re, Türk ırkının ilk istilası Milattan 510 sene evvel vukua 
gelmiştir ; ayni müellif, ikinci istililyı da kendi zaınanıı:
da.n, yani Miladın XII nci asrından biraz evvel vukua ge
len Selçuld fütuhatında gösterir. 

Bu suretle Tevrat ensabı içinde Türklere ata olarak 
izafe edilmiş olan Togarma ile Magog yani Me'cuc'a üçün
cü bir şahsiyet olarak Gog yani Ye'cuc da ilave edilmi§ 
demektir : Fakat Tevrat etnografyasında bu isirolerin her 
biri başka bir menşe göstermekte olduğundan, Yahueli ve 
Hıristiyan tefsirleriyle telakkilerine göre Türk ırkı ayni 

zamanda üç asla ,birden nispet edilmiş oluyor ! . .  

Süryani MiTMil'den evvel Saint Mar Jacques d'Eder;se 
Urfalı Mar .Jakı isminde eski bir hıristiyan müfessirı, 

ihtimal ibu tenakuzu hesap ederek Me'cuc gibi Ye'cuc'u da 
Türkleştirmeye lüzum görmüştür. Sürylini MikaU, kendi 
iddiasma delil olarak bu eski müfessirin şu fı'krasını da 
iktihas etmektedir : 
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«(Hazkıyal) bu (Turkaye) millet'inden bahsetmi§tir: 
Bunlar (Ye'cuc) larla (Me'cuc) lardır». 

Ha�buki Hazkıyal kitabından Türk isminden eser bile 
yoktur : Yalnız Ye'cuc ve Me'cuc bahsi vardır ; Ye'cuc ve 
Me'cuc'u Türkleştiren ve daha doğrusu Türkleri Ye'cuc 
ve Me'cuc'a nisıbet eden anca;k Alıd-i Atik müfessirleridir. 
Zaten Türk ırkına ata olarak izafe edilen şahsiyetler bun
lardan da ibaret değildir; bir çok müellifler bu ismi 
«Trak» kelimesiyle birleştirmiş oldukları gibi, geçen as
rın meşhur Fransız müşteşriklerinden Vivien de Baint
Martin de «B·ur les Klıazars» ismindeki eserinin 60 ıncı 
sahifesinde Hazariara ait !bir vesikada bulunan Tiros keli
mesiyle bir mukayese yapmak istenıişse de, kat'i bir neti
ceye varmak ihtimali olmadığını kendisi de itiraf etmiş
tir. İşte bu suretle Tevrat etnografyasında Türk ırkına 
her biri ibaşka bir menşe ifade eden dört muhtelif ve muh
temel de de isnat edilmiş demektir :  Togarma, Tiras, Ye'
cuc ve Me'cuc .. .  

Türk ırkının Asya ve Avrupa'ya olan büyük ve mü
kerrer istila.Iarının hasıl ettiği umumi dehşet içinde Şarkın 
ve Ga�bın mağlup milletleri bu istilaları hep Ye'cuc ve 
Me'cuc akınlarıyla tefsir etmişlerdir : Çünkü Hazkıyal ki
tabında Allahın bu meçhul taifelere muhtelif zafer vait
leri vardır ! İşte bu tefsir Yes'cuc ve Me'cuc tipleri hakkın
da Şark ve Garp muhayyilelerinin asırlardanberi icat et
tikleri korkunç evsafın hep birden Türk ırkına izafe edil
mesine sebep olmuş ve bu hurafeler belli başlı bir edelbi
yat dairesi vücuda getirmiştir. MiHidın birinci asrında 
meşhur yahudi müverrihi Josephe Flavius, Ye'cuc ve Me'
cuc ismini Kafkasya'nın şimalİndeki «lskit» camiasına 
tatbik ettiği gibi, Miladın sekizinci asrının sonlarına doğ
ru Aethicus isminde !bir müellifin «Gosmogrophia� ismin-
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deki latince eserinde Türk ırkının «de stirpe Gog et Ma
yog» yani « Yc'cuc ve Me'c-uc a8lından» geldiği ilan edili
yor ve işte ibu izaha İstinadan avarn rnuhayyilelerinin o 
zamana kadar ibu meçhul isimler etrafında biriktirdiği hu
raielerden dolayı tabii insan şekli haricinde korkunç ve 
hayali bir Türk tipi tasvir olunuyordu. Bu tasvirlere göre 
«Türb dernek, «Statura deforme» şeklinde tarif edilen bir 
ucuibe demekti (1) ! . . .  

Hıristiyan-Latin edebiyatı, umumi insan tipinden büs
bütün başka. şekiller a.lıtında çizdiği bu rnuhayyel tipe 
«yamyamlık,_, carıavarlıh vesaire gibi bütün çirkin sı
fatları !birden izafe ediyor ve ibu rnüternadl telkirrlerin te
siri altında kalmış bir çok Garp seyyahları, Şark'a gelip 
Türkleri kendi gözleriyle gördükten sonra bile, yazdıkları 
seyahatnamelerde gözlerinden ziyade kulaklarına inana
rak Türk ırkı hakkında gene o Ye'cuc ve Me'cıw masalla
rını aynen kaydetmekle iktifa ediyorlardı !.  

Tıpkı onlar gilbi, Müslümanlıktan sonra yahudi hura
fatının varisi olan ve eski asırların İsrailiyatını islami şe
killer altında idarne eden Arap rnüellifleri de hi� bir za

man sönmiyen milli duygularının tesiriyle Ye'cuc ve Me'

cuc'a ait muhayyelatı büyü.."lr bir memnuniyetle derhal 
Türk ır:kına tatbik etmekle tereddüt etmediler. 

Tevrat etnografyasında gördüğümüz isimlerden Kur'. 
an'da yalnız Ye-cuc'Ia Me'cuc'un ismi geçer ; fakat bun
lar Tektvin kitabında birer şahıs ismi şekl inde zikredildiği 
halde, Kur'an'da birer kavim ismi şeklinde geçmektedir. 
Eski Arap rnüfessirlerinin Tür:k ırkı hakkındaki safsata-

( 1 )  Tafsilat için Alexandre Echardt'ın d.a Higende de I'origlne 

troyenne des Turcs:ı;. ismindeki makalesine bakınız : Körösl Csoma

Archivum sene 1'932, c. 2, sayı, 6, s. 422-433. 
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ları hep işte bu iki isim etrafında birer hurafe dairesi teı�
kil etmiştir. 

Ye'cuc ve Me'cuc taifelerine ait ayetler, «l(ehf» sü
resinin 83 üncü ayetinden 101 inci ayetine kadar devam 
edeı: : Mecmuu on dokuz ayetten mürekkep olan bu bahis 
hüviyyeti hakkında müfessirleri en mütens.kız faraziye
lere düşürmüş olan Zülloarneyn'e aittir. Kur'an'da Zülkar
neyn'in evvela Garıb'a, sonra Şark'a ve ondan sonra da 
müfessirlerin eŞimal ciheti» diye tefsir ettikleri üçüncü 
bir lıııtikamete sefer ettiğinden bahsedilir: Zülkarneyn iş
te ibu meç:hlfıl isrtikametin müntehasmda iki dağ arası 
önünde oturan ibir kavıne rasgelir ; bu kavim ona Ye'cuc 
ve Me'cuc akınlarmdan şikayet edip bu aklnlara ıniini ola
cak bir «sed'!> yapmasını ister ; bunun üzerine o iki dağın 
ara.sın:a cdemirle bakırdan-» büyük lbir set yapılır ve Ye'
cuc'la Me'cuc işte ibu seddin arkasında. kalır. Kur'andaki 
k.ıssa bundan itbarettir. İslam tefsiri bu kıssanın bilha.ssa 
şu üç noktasiyle meşgul olmuştur : 

ı - «Zülkarneyn» kimdir? 

2 - Demirle bakırdan yapılan «Sed� neresedir ? 

3 - cYe'cuc ve Me'cuc» taifesi hangi millettir ? 

Mevzuumuz itibariyle bizim için en mühim mesele, 
işte bu üçüncü meseledir. 

Şimdi her şeyden evvel İslam tefsirinde bu meselenin 
nasıl izah edildiğini gözden geçirelim. Tefsir ilminde Tür

kolajiyi en çok alakadar eden nokta, işte bu noktadır. 

Meşhur Arap müfessirlerinden (Khazin) lakabiyle 
maruf İma m  Alaüddin Ali ibni Muhammed'in Lııbab-ut
Te'vil fi Maarıi-t-Tenzil ismindeki tefsiri, isliın.iyetin ilk 
zamanlarından beri gelip geçmiş müfessirlerin bu baJıS\) 
ait fikirlerini cemetmiş olmak itibariyle, Arap alimleri-

Eskikitaplarim.com



96 

nin İsriUliyıat safsatalarından istifade ederek Türkler 
hakkında ne gülünç efs:meler yazdıklarına misal olmak 
üzere bilhassa bu eserin izahatını tercüme ve ta:kip ede
ceğiz. İmam Khazin ibu eserini Hicretin 725, yani Miladın 
1324 tarihinde telif ettiğine göre tam 615 senelik bir ve
sika demektir. 

«Kehf'1i silresinin 95 inci ayetinin birinci fıkrası şu
dur : 

Bu fık.ranm aynen tercümesi şöyledir : 

«Onlar dediler ki ey (ZülkaT>neyn) Ye'cuo ve Me'cuc 

ye-ryüzünü ifsad etmektedir». 

Bu ibarenin başında «Onlar-n zamiriyle bahsedilenler, 
iki dağ arasındaki geçidin önünde Ye'cuc ve Me'cuc tai
felerinden şikayet edip akınlarına mani olacak bir set ya
pılmasını istiyen insanlardır. Kur'ana göre bunların ciil

leri anlaşılır şey değildi. İmam Khlizin, eshaptan llYn!i A.b
bas'a isnat olunan bir rivayete istinaden bu kavmin Türk 
olduğundan, kendi dilinden başka «hiç bir dil bUmediğin
den ve onların dilini de hiç kimsenin wnlayamadığından» 

bahsediyor ve İslam tefsirinde «Türk» bahsi ilk defa ola
rak işte bu suretle girmiş oluyor ! Khazin'in tefsirine göre 
Zülkarneyn bu Türk kavmiyle anlaşaibilınek için <dercü

manlar» kullanmıştır. Şu halde bu ilk izaha göre tefsirin 
«Türk» saydığı millet, «Ye'cuc ve Me'cuc» taifesi değil, 
bilakis o taifenin mazarratından şik�yetçi olan ve dağ
lar arasındaki geçidin önünde, yani dışında bulunan mil-

lettir. Bu izaha nazaran, Türk ırkıyla Ye'cuc ve Me'cuc 
taifesi arasında hiç bir münasebet yok demektir. Fakat 

� . 
Arap müfessiri Kur' anın : • . . · r::_ � l .. J (�� ı)l • · · » 
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ibaresini görür görmez, yahudilikten muhtedi Vehb ilmi 
Münebbih-il-Yemani'nin telkin ettiği ısrailiyatı hemen hıı.
tırlayarak bir saıtır evvelki sözlerini birdenbire naıkzedip 
Ye'cuc ve Me'cuo tltifesini şöyle tarif ve izah ediyor : 

« . . •  Bu kelimelerin aslı� ate§in §eraresi ve ziyası mit
nasına gelen (Ecic-ün-nar) maddesindendir; onların bu 
isimlerle tesmiyelerinin sebebi ise� kesret ve §iddetleri 
itibariyle (Ecic)e benzetilmeleridir; rıeslen (Yafes ibni 
Nuh) evladındandırlar 'Ve Türkler de onlardandır; riva
yete rı.azaran bunlardan bir taife çapula çıkmı§tı; bu sı
rada (Zülkarrıeyn) Beddi inşa ettiğinden, o taife set ha
ricinde kaldı; bunlar i§te ondan dolayı (Türk) ismini al
dılar, çünkü seddin haricinde (Terk) edildiler . . .  >�! 

Bundan evvelki tefsirle tenakuz teşkil eden bu t€ı'rile 
göre Ye'cuc 'Ve Me'cuc'dan şikayet eden meçhul millet gi
bi, Ye'cuc ve Mecuc taifesi de Türktür ! Şu halde bu tu
haf tefsire göre Zülkarrıeyn'in yaptırdığı set, Türk ırkını 
muhafaza için yapılmış demektir (1) . Fakat mesele bun
dan da ibaret değildir : « Türk» ismi bile arapçanın « Terk» 
masdarından iştikak ettirilmiştir !  . . .  

İman Khdzin bu garwbetleri «Ilim» oornma kaydet
tikten sonra, Hadis usulünce sıhhati çok şüpheli bir riva
yete istinat ediyor ve biraz eıvvel türkleştirmiş olduğu 
Ye'cuc ve Me'cuc hakkında şu malfunatı veriyor : 

« . . .  Ye'cuc ayrı bir taife ve Me'cuc ayrı bir taifedir 
«'t'e her taife dört bin insandan mürekkeptir; bunlardan 
«bir adam� kendi sulbünden eli silah tutar bin erkek evlat 

( 1 )  Süryll.nt Mlıkal:l'in de :buna !benzer bir ifadesi vardır. 

Türklük Meseleleri : 7 
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«dünyaya geldiğini görmedon ölmez; bu,nlar,dünyayı tah
,�ribe uğraşan ( Adem) oğullarındandırlar. (Huzeyfe) dR.
«miştir ki: Bunlar üç sınıfa ayrılırlar; içler,inden b-i-r sı
.:nıfın insanları, Suriyede yetişen ve gökyüzüne doğru 
.:yüz yirmi alfşın ?tzunluğwnda olan Sedr (1) ağaları gi
«bidirler; diğer bir sınıf insanların rkı enZeriyle boyları 
« bir olup yüz yirmi arşındır ve bunlara kar§ı ne dağlar 
(/;dayanabilir, ne demirler mukavemet eder! Gene onlar
«daln bir sınıf daha vardır ki bu sınıftan bir adam bir· ku
«lağını yere serip üstüne yatar ve öt'eki kulağınrı da ( yor
«gan gibi) üzerine örter! Bunlar filleri) vah.ri hayvanları 
«Ve domuzları gördükleri zaman yemeden geçmezler ve 
«hatta kendi ölülerini iJJe yerler! Bunların ileri lcotları 
«Suriye'de ve cenahları Horasan'dadır; Maşrılo ırmalcla
«rıyla Tabariyye gölünü içerler ,·içlerinden b'ir kan.� bo
«yunda olanlar bulunduğu gibi� gayet uzun boylu, oıa:nlaı· 
«da vardır! (Ka'b) ın ifadesine göre, bunlar (Adem) o
«ğulları içinde nevadirdendirler (2) : Çünkü (Hazret-i 
«Adem) bir gwn iktizam olmuş ve nutfesi toproğa k:an.<;
«mıştı: (Ye'cuc) u Allah işte o sudıa:n hallcetti; bu sebep
«le onlar bizimle ana, ciketinden olmayıp yalnız b�ba ta
«rafından birleşirler! » . . .  

İmam Khazin'in bu yüz kızartıcı tarifine göre eski 
Türk tipi üç nev'e ayrılıyor : Bunların içinde yüz yirmi 
arşın boyundaki uzun tipe mulrabil yalnız bir karışlık Jn-

( 1 )  Bu ağacın ismi, metinde " ; }  » ;eıklindedir: (Kazimirs· 

ki) nin arapça lügatine göro bunun fransızcası <ı:Cedre»dir; arap 

kamusları « f ' -<> » diyorlar; fakat «Ccdre» ikelimesi türkçede de 

kullanıldığından, biz bu şelui tercih ettik. Ba!kınız : A. Tıngır ve K. 
Sinapyan, «<stlla.hat Jügatı», 1981 İstanbul tab'ı, s. 95. 

(2)  Bu (Ka'b),  yukanda bahsi geçen mühtedi baharnlardan 
.Kll.'b.ill-Ahbar) dır. 
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sa bir tiple eni ve boyu yüz yirmişer arşınlık muraibba v<' 
daha roğrusu mik' ap şeklinde bir tip de vardır ! 

Arap tefsirinin Türk saydığı Ye'cuc ve Me'cuc ırkı 

hakkındaki telakkiyatını tesbit etmiş olmak için aynen 
iktiibas ettiğim ibu akla ve hayaya mugayir hurafelerin 
anasırını tahlil edecek olursak, İsrailiyattan alınmış bir 
esas etrafında Emeviler devrindeki Türk - Arap muhare

belerinden mevrus Arap husumetinin bütün garazldlrane 
mübalağalarını bulmuş oluruz. 

Arap ilminin bu herzeleri asırlarca Türk medresele
rinde Türk « Talebe-i ulilm» una dini birer hakikat şek
linde gösterilmiştir ! .  . .  

Biraz evvel de söylediğimiz gibi. Ye'cuc ve Me'cuc 
taifesini Türk sayan alim yalnız lnıam Khazin'den ibaret 
değildir. Daha bir Çük müfessirlerle şarihler de aynı fi · 

kirdedir. Mesela Hicretin yedinci asrımn sonlarma doğ-ru 
Tebriz'de vefat eden ve KMzin'den daha meşhur olan Hf1 · 

dı Ebu-Said Abdullah ibni Omer-il-Beyzwvi de «Envar-üt
TenzU ve Esrar-üt-Te'vil» ismindeki tefsirinde «Ye'cuc>.>' 
la «Me'cuc»'un milliyetlerini şöyle tarif eder : 

«Bunlar (Yasef ibni Nuh) un oğlundan türemiş ·iki 
« kabiledir ve rivayete nazaran Ye'cuclar Türklerden ve 
« Mc'cuclar da Cebel halkındandır». 

KMzin tefsirinin şerhini yazmış olan Abdıdlah ibni 
Ahmed-in-Nosefi de ibu noktayı şöyle şerhediyor (1 ) : 

«Bunlar yasef'in oğlundan türmni.�lerdir ve yahut 
« Ye'cuc Türkten ve Me'cuc Cebel ve Deylim iıalkındandır.':'> 

Din alimlerinin ilinıle hiç bir alakası olmak ihtimali 
bulunmayan bu izahlan Tefsir sahasından Tarih sahası· 
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na da intilmi etmiştir: Mesela eski Tefsir mektebinin en 
doğru ve en mühim mehazlarından olan Cami'ül-Beyan 
ismindeki kitabiyle berruber tarihe ait eseri de bütün dün
yada şöhret buları Muhammed ibni Gerir-it-Tabari mev
zuumuz iübariyle kendisinden evvel ve sonra gelenlerden 

fazla ve ibaşka bir şey yapmamıştır: Hicretin III üncü as
rında yaşayıp IV üncü asır başlarında vefat eden bu bü
yük müfessir ve müverrih de V chb'lerin, Il cmmam'laı.·m 
o efsanevi etnografya sistemlerini olduğu gibi nakledip 
Ye'cuc ve Me'cuc'u üç nev'e ayırmış, kimisinin eniyle bo
yu bir geldiğinden, kimisinin Lübnan çaroları kad2.r boyu 
olduğundan ve kimisinin de kulaklarından birini yatak 
ve diğerini yorgan yaptığından bahsetmiştir ! 

İslam tefsirindeki 1srailiyyatın ne gülünç şekiller al
dığını ibiraz daha tavzih için Imam Khazin'in yukarıd.o:ı 
gördüğümüz fıkralamndan birini bir hıristiyan metniyh� 
de karşılaştıralım. Bu garazkar müfessir Türk ırkiyle 
birleştiği Ye'cuc ve Me'cuc'dan bahsederken bunların 
«Filleri) vah§i hayvanları ve dmnuzları yediklerini» ve 
hatta «kendi ölülerini bile yiyerek» en feci ı:;e:kilde yam
yamlıık ettiklerini anlatır: Kadı Beyzavi de «Kehf» süre-

sindeki : 

ibaresini tefsir ede�ken, Türk saydığı Ye'cuc ve Mc'cuc 

hakkında : 

«Bunların insan yemek itiyadında olduJeları da riva

yet edilir». 

diyor : Anadolu Türklerine ait kısımlarını tercüme ve 
neşre başladığımız Süryani valvayiname'sini Khazin'le 

(1)  Kha.zin tefsirinıin 1·304 Mısır ta.b'ı, s. 250. 
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Beyzdvi tefsirlerinden çok evvel yazmış olan Anuı.kyu 
Ya'kubi patriki Mikail, eserinin üçüncü cildinde Ti.irk ı r
kı hakkında topladığı İsrailiyyatı kaydederken şöyle bir 
hurafeden de bahseder: 

«Türklerin gıdalarım tefrik ve intihap hususunda 

«hiç bir kaideleri yoktur; yerde sürünen biltün mahlulc
«ları, hayvanları, vahşi canavarları, yılwnları, böcekleri 
«Ve kuşları yerler; ldşeleri yerler. Ya'L·rulayan dişiler·i-rı 
« karınlarından çıkan uzvi maddeleri yerler; hatta ölmüş 
«insamların cenazelerini bile yerler . . .  » !  

Eski Şark ve Garp milletleri bu yamyamlık efs �n·;

lerini bir çok milletiere izafe etmişlerdir. Mesela bir za

man :ı raplar gibi Avrupalılar da korkunç bir canavar f;}ek
linde tasvir ettikleri Türk tipini bir yamyam tipi şeklin
de göstermişlerdir. (Herodot) un «Masajet»ler hakkında 
verdiği malumata göre, gfıya bırnlar onları öldiirürler ve 
koyun etleriyle beraJber pişirip yerleşmiş ! Macar alimle
rinden Alexandre Eckhardt, «Körösi Csoma-Archivum » 
mecmuasının 1932 de çıkan altıncı nüshasının 427 nci s:ı
hifesinde eski Garp müelliflerinin Türklerden sonra: Ma
car:tarı da aynı sıfatla itharn ettiklerinden bahseder!  . . .  

Her halde bütün bu garazkar Türk düşmanları eski 
Türklerin müslümanlıktan evvel atalarını Tanrılaştırıp 
asırlarca onların ruhlarına ibadet edecek kadar ölüle
rine hörmet gösterdiklerinden ve hatta bu hörmeti bir din 
ve ayin derecesine çıkardıklarından ibihaber davranmak 
istemişlerdir : Tabi! düşmanlığın bu şekli, Ortazamanlar 
için bile en 'büyük küçüklüktür. 

Yu'cuc ve Me'cuc taifesi hakkında buraya kadar göz
den geçirdiğimiz hurafeler üzerinde müfessirlerden başka 
şarihlerle lugatçılar da asırlarca işleyip durmuşlar ve ni-
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hayet bu mevzuu islam mitolojisinin mühim bir faslı ha 
line getirmişlerdir. Şimdi ibiraz da bundan bahsedeceğim . 
Arap müelliflerinden Mısırlı Şihab-üd-rlin Ahrncd-id-Di
nttri'nin bir nüshası İstanbul' da Köprü,W kütüphanesinde 
1186 nurnarada mukayyet «Nih/iyet-ül-Ereb fi JJ'ün.un-U 
Edeb» ismindeki eserinin ikinci cildinin 550 nci sa hife
sinde şu izahatı görürsünüz (aynen tecümc) : 

«Hazreti Ali derniştir ki : -İçleTinden kimisinin boy

« ları bir karıştır ve kimisi de soın derece uzun boyludur; 

«ellerinde çengel gibi tırnalda1·ı ·vard.ır; azı ve yan diş
deri vahşi hayvanların dişleri gibidir; bir şey yedikleri 

«Zaman, sektiz ya§ındaki katırlarla kuvvetli kısrakların 
«çıkardıkları ses gibi, di§ lerinin tıkırdadığı duyulur» !  . .  

Yakut-ı Hamevi'nin «Mu'cem-ül-Büld;an» ında da ay

nı evsaia şu şekilde tesadüf ediyoruz (1) : 

«Her birinin boyu , orta bir adam boyunun yarı..�ı ka

<�dardır; tır'nakları çengel .şeklindedir: Azı ve yan di§lcri 
� vah.ş·i hayvanların azı ve lcöpelc di§leri gibidir,· çeneleri , 

«dc'veler1,n çenelerine benzer; bütün V'ltcutlarını kaplıya. 

!:Cak k.aiüır kılları vardır:� ! . . .  

Bu evsaf «Nesnas>> denilen bir ta.ife ile «Ye'cuc ve 

Me'cıtC» ırkının müşterek vasıflarıdır ve hatta bazı nüi 
elliflere göre ıbu isimlerin hepsi aynı ırka aittir : Meşhur 
Arap miiverrihi lzzüdin ibni-l-Es'ir'in kardeşi Mecdüddüı 
ibni-l-Esir'in «En-niluJ,yetü fi garib-il-Had'i-8 » ismindel\i 

eserinde §cldindeki hadi-

sin şerhi münasebetiyle bu mesele şöyle izah edilir (ay
nen tercüme) :  

( 1 )  Mısır tab'ı, c. 5 .  s. 49 
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«Bir rimyete göre (Nesnas) Ye'cııc ·ve Mc'mu�dıu 
«diğer bir rivayete göre de bu taife insan sureUnllt· ol
«malcla beraber bazı hususlarda insanlara benzeyip lm:zı 
«hususlarda da benzemiyen bir. takım makluklardır vr 
«(iAdem) evlaılındam değillerdir,· başka bir rivayete gih·t · 
«de ( Adem evldndındandı.r�ar»! 

«liamus» mütercimi Asım Efendi, «Nemas» madde
sinde bu taifenin Yf!'cuc ve Me'cuc olduğunu Arap mito
lojisine istinaden teyit ettiği gibi, !bunları tıpkı müfessir-· 
lerin Ye'cuc ve Me'cııc hakkında söyledikleri şekilde üc: 
cins olarak tarif ediyor ve isimlerinin de «N as>> J «N esna..<� .) 
ve N esanis» olduğunu söylüyor ! 

( Ahteri) de aynı maddeyi gene ayın Arap efsaneıe. 
rine İstaneden şöyle anlatıyor : 

« . . .  Bir nevi taifedi1' ki karnetleri yüce ve göğdeleri 
«kıllı ve renkleri gök ve kılları kızıl ve bU§larınrın iki ya
«Wtnda yii,zü ve iki yanmda gözü var,· her birisi erkek ve 
«hem dişi olur ve her birisi yüklü olup doğurur ve iki8'i 
«bir f'ili tutup yirler, henüz dahi doymazlar, begayet yüğ
«rük olurlar» ...  ! 

Türk medresesinden yetişen hu son iki Türk müellifı 
arapça kamuslannda Arap alimlerinin ibu hurafelerini ol
duğu gibi kaydetmekle iktifa edip arapların lbu hayalı 
ıvasıfları Türk ırkma mal etmekteki gayretkeşliklerinc 
karşı hiç ibir isyan sesi çıkarmamışlar, yalnız bu cihetl 
meskfit geçmekle iktifa etmişlerdir. 

Ye'cuc 'Ve Me'cuc ismi Türklerden başka bir takım 
Turan ve Hind - Avrupa milletlerine de izafe edilmiştir. 
Bu hususta da birçok ihtilaflar ıvardır. «Körösi 08oma» 
mecmuasının 15 Haziran 1922 tari hli nüshasında Kor:.:, 

Etienne Zichy cZülkarneyn seddi» hakkındaki etüdünde 
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Miladın IX uncu asrından X uncu asrına kadar Ye'cuc ve 
Me'cuc isimlerinin hangi milletiere isnat edilmiş olduğu

nu arJatır :  Bu izaha göre, İbrani müelliflerinden Josephe 
Flavius'Ie miladın dördüncü asrında Kitab-ı Mulcaddes'i 
Latinceye tercüme etmiş olan Sa-int Jerome, Ye'cuc ve 
Me'cuc isimlerini «lskit»Iere izafe etmişlerdir ; bir zaman 
da «Alan»lar Ye'cuc ve Mecuo sayıldı' ; sonra bu isim ·buu. 
lardan şimali Kafkasyadaki «llıtn» lara intikal etti ; fa · 
kat daha sonra gene o ha.valide Hazar'lar ortaya çıkınca, 
bu sefer de bunlar lbu isme varis oldular. 

(El-mukaddesi)ye göre de, Ye'cuc ve Me'cuc milleti 
Hazar ölkesinin müntehasındandır. lbni-Havkal ise, Ye

C?.UJ ve Me'cuc arazisinden çıkan kunduz derilerinin Mila
di onuncu asır ortalanna kadar Rus hududuna nakledi
lip Rus tüccarları tarafından Bulgar toprağına götüriiie
rek ticaret yapıldığından bahseder. Bu vaziyete göre, 
onuncu asrın nihayetlerine doğru Ye'cuc ve Me'cuc ölke
si Rusya'nın ötesinde sayılmaya başlamış denilebilir. 

Şu halde arap müfessirleriyle müverrihlerin:in Türk 
ırkına: izafe ettikleri Ye'cuc ve Me'cuc ismi başka millet
ler tarafından zaman zaman lskitlere , Alanlara, Hunlara, 
Hazariara ve Tevrat müfessirleri tarafındr�n da bir za
man Gotlara ve daha bir takım camialara alem ittihaz 
edilmiş demektir. 

Son zamanlarda yepyeni ve !bambaşka bir te'vil. da
ha ortaya çıktı ; Jaurnal Asiatique'in 1928 Temmuz - Ey
lül nüshasında Hindistan'daki «Ahmed-iyye» mezhe'bi 
halı!kında mufassal bir tetebbü neşreden müsteşrik Lu.
cien Bauvat, bu yeni mezhebin reisi olan Mirza Beşirii,d, 
din Mahmud Ahmed'in «Tuhfet-ül-Müluk» ismindeki ese
rinin üçüncü cildini tahlil ederken, eı:.habdan Nevvas ibni 
Bem'an'ın rivayet ettiği bir hadisin bu eserde şerhedildi� 

Eskikitaplarim.com



1ot\ 

ğini ve Ye'cuc ve Me'cuc isimleri altında Ingiliz • Nıt.'l Tfl• 

kabeti kasdedildiğinden bahsedilmekte olduğunu arı l ııt 
makıtadır. 

Bu mesele ile son zamanlarda Rusyalı Musa carı.ıllah 
da meşgul olmuş ve 1933 de Beriinde hastırdığı « Yc'cu.c» 
ismindeki eserinde Şahsi fikrini şöyle anlatmıştır : 

«Ye'l.:uc ve Me'cuo yer yüzünde her yerde, her rnil
clette, her vakit bulu'II/Ur. Bundan dolayı Ye'cucün ve Me'
«cıwii:n cVn.�iyetleri� zamanları, mekanları Kur'an-ı Kerim. 
�de tayin kılınmadı». 

Her halde bütün ibu mütenakız, delilsiz ve indi .fara

ziyyeler, Türkler hakkındaki Yahud.i ve bilhassa Arap te
lakkilerinin vahi safsatalardan ibaret olduğunu bütün 
vuzuhiyle isıbat eder zannederiz. 

Öyle ise Ye'cuc ve Me'cuc nedir ? Bizce böyle bir su
ale kat'i ıbir cevap vermeye kalkışmak, eski tefsir s::;.fsa
talarına yeni bir te'vil safsartası daha ilave etmek demek
tir : İlim sahasından çıkmamak şartiyle bu hususda yapı

laıbilecek yegane şey, Arap tefsiriyle şerhinde gördüğü
müz hurafelere anca;k bir menşe tayinıinden ibaret olabilir. 
Bizim bu sahada Türkolajiye mal edebileceğimiz naçiz 
hizmet işte bundan ibarettir ve zaten daha fazlası mad
deten ıkaıbil değildir. Tevrat'ın Yahudi ve Kur'anın Ar�p 
müfe&;irlerince Türklere isnadında ittifak edilmiş olan 
Ye'cuc ve Me'cuc isimlerinin hakikatte hangi cemaatlere 
ait olduğunu ve «bakırla demirden» yapılan seddin nerede 
bulunduğunu mümkün olduğu kadar doğru lbir surertte 
tayin için, elimizde en vazılı mehaz olarak eski Çin men
baları vardır :  Leyden Üniversiteı:ıinde Çin dil ve ed�bi
yatı profesörü Gustave Scklegel'in Problemes geograp
hiques: Les peuples etrangers chez les historiens chirl()'is 
ismindeki eserinde tercümeleri ibulunan Çin metinleri 
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içinde, bizi mevzuumuz itibariyle tenvir edebilecek iki 
mühim fasıl bulunuyor : Bunlardan biri Siao Ji;-ı-Kuo yfı

ni «Küçük insanlar memleketi» ve diğeri de « Ta-.Jin-Eu: n  

yani «Iri insanlar memleketi» serlevhasını taşır ; eserin 

dördüncü kısmını teşkil eden Küçük insankw rnernlelwti 
faslında «Şan-hay-king» ismindeki Çin tarihinden şu fık
ra ikUbas edilmektedir : 

«Şark denizinin ötesinde> büyük ıssız çöllr..:rdc (Tsiny) 
«yani (Cılız) yahut (Narin) denilen küçük adamları;ı 
«memleketi vardır» . 

Çin şarihleri, metnin bu ibaresini şerhederlerken, bu 
küçük adamların «Dokruz pus» yani takriben « Yirmi dört 
buçuk saıntimetre» boyunda olup Şimalişarki müntehasın
da oturan cüce ırk olması lazım geldiğ·inden bahsetmişler
dir ; bu suretle gerek «Küçük insanlar memleketi»nden 
bahseden Çin tarihinin yazıldığı eski zamanlarda ve ge
rekse ondan muahha.r olan şarihlerin yaşadığı devirlerde 
pek kısa boylu bir neslin mevcut olduğtl anbşılmwktadır. 

Gustave Schlegel'in tetkikine göre, Uzak-Şark'ın be

yaz ırka mensup olan «Ayno» unsuru va:ktiyle cüce bir 
milletle temas edip o küçük insanları imha etmişti ; Ja
ponlar, bunlara «ko-bito» derlerdi. Ayno'lar devrinde 
Yezo adasında rivayete göre 2-3 kadem boyunda cüce bir 
nesil vardı ; bir ri vayete göre de bunlar bir Pus, yani 27 

milimetre boyundaydı : Bu hesaba göre tabii 'bir insanın 
avucuna !beş altı tanesi birden sığahilecek böcek gibi şey

Ierdi !  Bu canlı minyatürler, memleketlerine yağmur yağ
dığı veyahut düşman hücum ettiği zamamlar, Fransızların 
«Bardane» dedikleri «Dul kadın otu» ismindeki nebatın 
geniş yaprakları altına sa:klanırlardı : Çocukluğunda «Gu
liver'in seyahatları »lll okumayan yoktur : Bunlar işte o 

masallardaki minimini Lilliput malılUkatma benziyen 
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şeylerdir ! «Dul kadın otu»na «K&o» derlerdi : Onun Iç in 
bu küçücük: malılukata «KorO-pok-gürü» yani «Dul lclulın 

otlarının altındaki insanlar» ismi verildi ; fakat nihayet 
Ayno'lar, bu çekirge gibi insanları tahta tokaçlarla im
haya başladılar ; bu tuhaf facia esnasında o «yarım par
mak» boyundaki insam. minyatürleri, gözlerini gökyüzüne 
doğru kaldırıp ilahianna bitruben : 

-- N eden hizi ibu kadar küçük yamttınız ? 
demişlerdi ! .  Çin müverrihlerinin bu meselede epeyi mü
batağa ettikleri aşikar olmakla berwber, Uzak-Şark'ın Şi
mal taraflarında pek cüce ıbir neslin her halde yaşamış 
olduğu muhtelif vesikalann ittifakİyle sabittir. 

. Çin!ilerin ibu ufacık komşuları hakkında onların 
( Khung-fu-tsö) dedikleri eski Çin peygamberi Konjüçyüs 
de bir takım malflmaıt vermiştir : Pau.thier'nin «Univers» 
kül liyatında çıkan «Chine,> ismindeki eserinin 178 inci 
sahifesindc verilen izah2.ta göre, eski Çin'in küçük hü
kümdarlarmdan «U» ınıntıkası kralı, yeni fethettiği bir 
şehrin surunu yıktınrken «kcmiklerinden her biri bir ara-

1)rı d;()/duracak büyüklükte » bir insan iskeleti bulunmuş
tu : « U» kralı bu hususta malfımat aldımıak üzere Kon
füçyü..s'e bir adam gönderdi ; ibu adam es:ki Çinı peygam
berinden «vaTctiyle o kadar uzun boylu insanlar olup ol

m adığını» sordu ve ondan şu cevaıbı aldı : 

« Eskiclen boyları tabii derecenin çok fevlcinde insan
« lar olil:uğu gibi, tabi?, boydarb o kadar kısa insanlar da 
«1Janıı ki bunlar insan cinsinden büsbütün ba.'tka mahlfık
«lar zannedilecek şeylerdi. Miktarları pele az olan btı lcü

«çiik in.ronlardan eski tarihler de balı.sediyarlardı. Bu ta
«rihlerde bahsi geçen en kısa insanların boyları üç ka

�demden fazla. olmadığı gibi, en u.zımlarımn boyları da 

«On kademden fazla değildi . . .  » 
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Çin'de vasati «Kadem» hesabı 32 santimetre oldu
ğuna göre, Konfüçyüs'ün bahsettiği cüce unsurun aza
mi boyu 96 santimetre ve uzun ırkın azami boyu da 3 
metre 20 sanitim tutabilir ! Gustave Schlegel'in tetkikine 
göre, bugün bile Ayno'lardan daha eski ve çok kısa boy
lu bir neslin hala mevcud olduğu tesbit edilmiştir. 

Bu cüce ırka mukalbil, Schlegel'in bahsettiğim eseri
nin VI ncı faslında tarif edilen «lr'i adamlar» neı:ıli de 
vardır. Gene aynı Çin rneııbaına göre, bu uzun adamların 
memleketi Kore'ded.ir ; çince metnin müfessiri bunlann 
15-16 kadem boyunda olduğundan bahsetmektedir ; bu 
hesruha göre, bu tizun ırkın boyu bizim ölçümüzle 4 metre 
70 santirnle 5 metre 12 santim arasında tehalüf etmek 
lM:ım gelir ! Fakat Çinlilerin « tlç krallık Ansiklopedisi » 
ismindeki rneııba.Iarıruı. göre, ibu « Uzun adamlar memle
ketinin insanları 30-40 kadem boyundadırlar» yani 9 
metre 60 santimle 12 metre 80 santim arasında teh::J.lüf 
ederler ! Meşhur Çin müverrihi (Ma-Toan-lin)in istinsah 
ettiği «Sinra:<> vakayinamelerine göre de, bu «lri adamwn 
memleketi Kore'de bulunan Sinra kıt'asının şarkında olup 

ahalisi «30 kadem» yani 9 metre 60 santim boyundadır !  
Bunların dişleri «destere şeklinde» olup tırnaklan «oen
gel gibi»dir! Vücutları « tepeden tırnağa siyah kıllarla 
dolndur ! »  Bu dev giJbi adarnlar «çiğ hayvan ve esir insan 
eti'> yerler ! Elbiselerini karıları yapar. Memleketleri bir 
çok «Li» yani 576 metrelik bir Çin ölçiisü uzunluğunda 

mütemadi bir dağ silsilesi teşkil edip bu dağların arala
nndaki geçitler «Les portes de barrrieres» yani «Set ka
pıları» ismindeki «Demir setler»le tahkim olunmuştur ! 
Sinra kralı bu geçitleri nezaret altında bulundurup «İri 
insanlar»ın huruç hareketlerine manıi olmak kin müte
madiyen oralarda birkaç ıbin «ÜkçıM dan mürekken mu
hafız kıt'aian ibulundurur : Bu memleketin, yani Sinra'. 
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nın şarkında Uzun adamlar ülkesi, cenubuşarkisinde Ju
ponya, gB.rlbinde Kore, cenubunda deniz ve şimalinde gP
ne Kore vardır. 

Çin müverrihlerinin uzun ıve kısa ırklar hakkında 
verdikleri bu mübalağalı malfımat, Arap müfessirleriyle 
şarihlerinin Ye'cuc ve Me'cuc hakkındaki mübalağalan
na tamamiyle teV'afıık etmektedir : Boylarının on metre 
kadar oluşu, dişlerinin destere gibi vaziyeti, tırnakları
nın çengel şekli, vücutlarının baştan aşağı kıllı olması ve 
gıdalarının da çiğ hayvan ve insan etinden ibaret göste
rilmesi Arap müelliflerinin demin bahsettiğimiz izahla
rından farksız şeylerdir. Fazla olarak dağların arasındaki 
«Demir� setler de Kur'andaki Zülkarn.ey-n seddi»nin ay
nıdır. Bu vaziyete göre Arap müelliflerinde gördüğümüı 
efsaneterin onlara her halde Uzak Şark'dan intihal etmiş 
şeyler olması lazımgelir. 

Himyerllerin Asya'ya çok esıki akınları vardır : Ed
gard Blochet, Oliment Huart vesaire giıbi bir çok müs
teşrikler Şark vesikalarına istinaden bu istila.ların bazı
larını tarih itibariyle tesbit etmişlerse de, tarihi teS!bit 
edilmiyecek kadar eski Arap akınları olduğuna: ait ema
reler de vardır. Yemen Arapları rbu akınlarında Türkler 
ıve İranlılarla barıbediyorlar ve hatta, an'aneye göre, Çin 
ha valisine ıkadar ilerliyorlardı ; Y akııt-ı Hamevi, «Mu'
cem-ül-Büldlın»ının V inci cildinin 124 üncü sahifesinde 
Bemerkand şehrinin kapısında Himyeri yazısıyla ibir ki
tabe bulunduğundan bile ibahseder ! Firdevsı de «Şahna
me» sinde Krubil'de bir Arap nesli bulunduğunu söyler. 

TaJbii bütün bunlar, eski Arap akınlarının genişliği
ni gösteren emarelerdir: Çin menbalarımn bahsettiği 
uzun ve kıaa ırktarla bunların evsafına ait an'anelerin de 
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her halde bu eski akın devirlerinden itib3.ren Aran mi
tolojisine intikal etmiş olduğu tahmin edilebilir. 

Bu vaziyetten Çin menkulfıtının Yahudilerle Araplar 
tarafından Ye'cuc ve Me'cuc şeklindeki meçhul isimlere 
izafe edildiği ve sonra hu isimler Türk ırkına tatbik edi
lince bunlara ait evsafın da Arap müfessir ve müvcrril�
leri tarafından garazkarane bir memnuniyetle Türklere 
isnat edilmiş olduğu muhakkak demektir . 

. . .  Türk tipine hayali ve korkunç şekiller isnadıı1.a 
yeltenen garazkar müfessirlerle şadhler, hernem kanıilen 
Türklerle temas etmiş adamlardır : Fakat buna raf;men 
milli garazlarına kapılarak kendi gözleriyle gördükleri, 
kendi şairlerinden methinde, yani !bundan 282 sene evvel 
menfi bulunduğu Bursa'yı güzel bir ırkı, yalnız düşman 
hurafelerine göre tasvir etmeyi tercih etmişlerdir ! Bu 
vaziyete göre, Türk tipi karşısında milli hislerini değil, 
ancak bedii duygularını terennüm eden eski Aran �.air
leri, etnoloji ve antropoloji ilimlerine milletdaşla.rı olan 
müfessirlerle şarihlerden daha çok ve daha bitartiane 
hizmet etmiş sayılabilirler. 

Her halde ŞU muhakkaktır ki, Türk ırkı İslam ale
minin başına geçip bütün Şarkı ve Şark milletlerini bü
tün Garba ve Garp milletlerine karşı cephe cenhe müda
faa ederken, yerlerinde yurtlarında rahat yaşay?n Arap 
alimleri kendi dindaşları olan Türkler aleyhine din düş
manları olan cemaatların bütün hurafelerini toplayıp bin 
türlü mübalağalarla izam ettikten sonra tckmil o haya
sızca bezeyanlarını bir haya dini olan İslamın mukad
des Kitabına izafe ederek asırlarca neşir ıve tamim et
mekten, çok yazık ki, utanmamışlardır ! . . .  

Söze başlarken de söylediğimiz gibi, araplarm din 
bahislerinde bile gösterdikleri arapçılık taassııbuna karşı 
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çok meşru bir heyecanla Türk milliyet ve ırkını mtidufıııı 
edip Osmanlı medresesinin taassup devrinde 'l'iirkçtil ll k  
bayrağını tefsir ilminin tepesine diken yegane '.l'ürk fL li
mi, (Yani Mehmed Efendi.) merhumdur . 

Osmanlı tarihinde Türk milliyetinin ilk alemda n ve 
en büyük piri olan ve hatta bu yüzden tarizlerle iftirala
ra w}rayan bu Vanlı Türk alimi, Hicretin 1096 ve Miladın 
1684 tarihinde, yani !bundan 282 sene evvel menfi bulun
duğu Bursa'nın «Kesteh nahiye merkezinde vefat etmiş
tir. Alman müsteşriklerinden (Karl Brockelmann) m 
«Gechichte der Arabischen Litteratur» ismindeki eserinin 
ikinci cildinde künyesi (Mohtırnmed ibni Bastam-il-Ho
şabi) şeklinde mukayyet olan bu büyük alimin « Vdni 
Efendi Vamkulu» la.karbiyle meşhur olduğundan bahsedi
liyorsa da, (Vankulu) ismiyle maruf olan alim bu m.t de
ğildir : ( Vank'ulu) Hicretin 1000 ve Miladın 1591 tarihin
de, yani Vani Mehmed Efendi merhumdan 93 sene evvel 
Medine'de vefat etmiş olan «Sahah-ül-Cevheri» müterci
mi Kadı Mehmed ibni Mustafa-l-ViinUlir: İkisi de « Vanlı» 
ve her ikisinin de ismi (Mchmed) olduğu için Brockel
mann ikisini bi:rıbirine karıştırmıştır. Bursalı Tahir Bey 
merhumun «Osmanlı müellifleri» ismindeki eserinin ikin
ci cildinin 50 nci sahifesindeki izaha göre, şarki Anado
lu'nun bu çok değerli evladı, Van vilayeti merkez kaza
sında şimdi bir nahiye merkezi olan lfHoşab:� kasabasm
<L-'1 doğmuştur. Doğduğu tarih maatteessüf m.alfım değil
dir. Tercümeihalinin en meşhur noktaları, Dördüncü 

Mehmet devrinde vaızlarının parlaklığiyle şöhret !bula
rak padişaha iman ve şehzadelere hoca olması, i1kinci Vi
yana seferinde ordu vaızlığında bulunması, Anadolu'nun 
Boğaziçi sahilinde hala onun büyük ismini taşıyan «Va
niköy»ü imar etmiş olması ve nihayet Viyana boz::;unu 
üzerine Bursa'mn «Kestel» köyüne sürillerek ölünceye 
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kadar orada menkup yaşamasıdır. Onun düşmanları da 
meziyetleri kadar ço:kıtur ; büyük başlar daima. düşman 
kazanır; eski :lsta.nbul'un ko.unopolit medresesini doldu

ran bu mutaassıp düşmanlar onun türkçülüğünü islam 

vahdetine hale! verecek bir tefrikacılıkla tefsir etmişler
dir. Bu haksız ithamın tesiri en son Osmanlı müelli:flcrı
ne kadar asırlarca. sürmüş ve mesela Şemsüddin Sami 
Fraşeri «Kamus-ül-A'lam»ının VI ncı cildindeki « V  dm:v 
maddesinde onu «Milel-i saireye karşı olan taa3subiyle 
meşhur» gösterdiği gibi, Bursalı Tahir Bey bile « 'l'e·uh�d-i 

kulub-ı Islamiyana hizmet edemiyen) siyasete gayrı va
kıf ulemadan» olmakla itharn etmiştir ! Tabil bu tui·,:ıf 
ithamın yegane seıbebi, Vtıni Mehmcd Efendi merlıura m� 

Arap medresesinden Türk medresesine geçen ve muhte

lif ırklardan mürekkep Osmanlı uleması tarafından l;:ö

rüklenen Türk aleyhtarı kültüre isyan etmiş olmasından 
ibarettir ! .. 

Vani Mehmed Efendi'nin muhtelif eserleri vardır : 
Bunların en mühimmi, «Arais-ül-Kur'an ve Nefais-ül
Furkan» ismindeki arapça tefs:iridir ; Türkçülillr tarihi

nin en kıymetli vesikalarından olan bu mükeınmel tef

sirin İstanbul kütüphanelerinde iki yazma nü.<>hası var
dır :  Biri Bayezid Umumi Kütüphanesi'nde 67 numarad::ı., 

biri de Yeni Cami Kütüphamesi'nde 100 rakammda mu
k.ayyettir ; Brockelmann'ın kaydine göre bir nüshası da 
Berlin Devlet Kütüphanesinde 1030 numaradadır. Biz 
şimdi mevzuumuzla alakadar babiseleri Bayezid nünha
sından takip edeceğiz. 

Vani Mehmed Efendi'nin Ye'cuc -ve Me'cuc babsinde 
Arap tefsirini cerh ve nakzetmesi, Zülkatrneyn'in hüıvi

yeti münasebetiyledir. cArais.ül-Kur'atı.:.ın ikinci cildinin 
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250 nci yaprağında (Oğuz Han) dan bahsederken 11Öylo 
bir fıkrasını görürsünüz (Aynen tercüme) : 

«Türkler, Kur'anda bahsi geçen (Züllwrneyn) den 
«maksat (Oğuz Han) olduğunu söylerler ki, bu husu,�ttı 
rdereddüdü mucip olacak hiç bir nokta yoktur. »  

Görüyorsunuz ki Arap müfessirlerinin Ye'c,uc ve Me'
cuc'u türkleştirmesine mukabil, Vdni Mehmed Efendi 
bilakis Ye'cuc ve Me'cuc'a karşı demir ve bakırdan bir set 
yaptıran Zülkarneyn'i türkleştiriyor ve bu suretle Ye'cuc 
ve Me'cuc'u Türk dairesinden çıkarıp atmış oluyor ; Bu
nu yaparken de halk an'anesine, folklora istina,t ediyor. 
Bu an'aneyi teyit eden lbir rivayet daha vardır : Üniversi
te kütüphanesindeki Halis Efendi Koleksiyonu'nda 1438 

nurnarada mukayyet Rüstem Paşa'nın «Tevarih-i Al-t 
Osmarı.'ının 2 nci sahifesinde şöyle bir fıkra görüyoruz :  

«.Etnlk şöyle fikrederlerdi ki Hak Sübh:anehu ve Ta

ala Kur'an-ı Keriminde ı:y..: &ll.l� u; deyü zikretdüği me

ğer bu (Oğuz Han) dır derlerdi.» 

Bu fıkra bize V&ni Mehmed Efendi'nin her halde o 
zaman halk arasında yaşayan !bir an'aneye dayandığını 
gösterir. Tabii an'ane, vesika demek değildir : Fakat aca
ba Arap müellifleri Türkler aleyhindeki bezeyanlarında 
hangi vesikaya istinat etmişlerdir ? 

Zaten Vani Mehmed Efendi'nin asıl davası efsane sa
hasında: değil, tarih sahasındadır. 

Peygamberimiz Arap kavminden çok eziyet çekmiş
tir : İşte bundan dolayı Kur'anda arapları tehdit eden 
muhtelif ayetler vardır;  bunlar başlıca beş ayettir : İkisi 
«Maide» siiresinin 57 - 58 inci ayetleri, lbiri «Feth» sılre
sinin 16 ncı ayeti, biri «Muhammed» sılresinin 40 ıncı aye-

Türklük Meseleleri : 8 
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ti ve biri de «Feth» silresinin gene 40 ıncı ayetidir. Misal 
olmak üzere burada bunların ikisini gözden geçireceğiz. 

« Tevbe» suresinin 40 ıncı ayeti şöyledir : 

Yani : «Eğer siz emrolurıduğunuz gazaya çıkmazsı�
«nız, Allah sizi azab-ı elim ile tuzib edecek ıJC sizitn yeri
«nize sizden olmntyan ba§lca bir kavmi ikame edecektir; 
«sizin har be çıkmamanız Allah'a hiç bir zar·ar vermez; 
«çünkü Allah her §eye kadirdir.» 

Bu ayet, Hicretin 9 uncu senesi Hazreti Peygamber 
TebUk gazasma çıkacağı zaman, yaz mevsiminin şiddetli 
sıcaklarından dolay eshaibın harbe hazırlanmakta ağır 
davranması üzerine Arapları tehdid için nazil olmuştur. 

Bu ayette bahsi geçen ve arapların yerine İslam ale
m in in başına geçeceği tebşir edilen ve bilhassa Arap ır
kından olmadığı ayetin metninde tasrih edilen millet han
gi millettir ? 

İsm i tasrih edilmiyen bu millet «Ma·ide» suresinin 
57 nci ayetinde de gene araplara hita;ben şöyle methedi
lir : 

;}ıl Jt ,_; ,,_; " � .) · c  (: . _ı;J_ ü "  1 .: .. T .,:�.:ıli lr:.l � » 

« • •  ,;ı( __ .i \ Jc. �v-:-·  '" · · . 1 jı:. - .i l •. ; •• • -' .., ""' . � 

Yani : «Ey mü'minlery içinizden bazılGJrı dininden 
«dJ.:·rv1:1:·iü tukrlirde, Allah yakınr.�a öyle bir mWet getirc
ecclchı· ki O O'!'?lrtn sevcT, onlar dr?, Onu severlcr; onlar, 

«rr:ii..'minlere karşı mütevô.zi ve lcô.firlere karşı kahirdir
«ler . . .  » 

Fakat i\,yetin: «Onlar» dediği ldmler ? 
Arap müfessirleri bu meselede ihtililfa düf]mUc:1r-r ve 
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hiç bir münasebeti olmayan 1bir çok milletlerle cemnn.t
lardan bahsettikleri halde, Ye'cuc ve Me'cuc damgasını 
vurdukları Türkleri kale bile almamışlardır ! Onların bah
settikleri cemaatlar, on zünı.reye irca edilebilir : Bu on 
zümrenin üçü muhtelif ecnebi miletlerden, altısı Ceziret
iil-Arab'da.ki Arap cemaatlarından ve biri de melaike cin
sinde:nıdir ! Evet, melaike cinsinden ! . .  

Ecnebi milletler şunlardır : 

1 İranlılar ; 

2 - Rumlar, yani Bizanslılar ; 

3 - Umumiyetle müşrikler. 

Bunlardan başka bir takım Arap cemaatlarından 
b'lhscdenler de olmuşsa da, gene Arap müfessirlerinden 
bazıları bu tevili Kur'anın sarahatine mugayir saymış 
lardır. «Melaike» den bahsetmek de, ecnobilerden ve bil 
hassa Türklerden bahsetmemek için milli bir taassup his
sine kapılmaktan ba�ka bir şey değildir : Çünkü Kur'anda 
araplar «Melekler» le değil, Arap olmayan bir milletle 
tehdit edilmiştir. 

Vani Mehmed Eferııdi'nin meseleye müdahalesi işte 
bu noktadadır : «Arais-ül-Kur'an» ın 249 uncu yaprağının 
ikinci sahifesinden itibaren «Tevbe» suresinin 40 ıncı aye
tinin tefsiri başlamakta 1ve 251 inci yaprağın birinci sa
hifesine kadar devam etmektedir. Vani merhum, evvela 
eski müfessirlerin fikirlerini telhis ettikten sonra kendi 
ictihadına geçiyor ve ayette arapların yerine geçeceğ-in
den bahsedilen kavmi şöyle tesbit ediyor (Aynen tercü
�:1 P-) :  

«.AUah-ü Tatilanın avn-ü-inayetiyle hüsn-i tevfikine 
«isti:naden biz deriz ki, bu Tvavm, Ararp kavmine mugaye
«reti Uimme ile mugayir bulunan Türk kavmidir» .  
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Büyük 'l'ürk müfessiri bu esası tesbit ettikten sonra 
da kanaatını şu tarihi delillerle teyide başlıyor (Aynen 
tercüme) : 

... Türk kavmidir, zira biz uzun zamanlardan beri ka
:vıda ve denizde Şarkta ve Garpte Rumlar ve Frenklerle 
mücalıedede bulwnan gazilerin bütün Bizans ülkelerini 
�aptedip oralarda tavattun etmiş olan Türkler olduğunu 
görüyaruz; bu suretle Rum, Ermeni ve Gürcü ölkeleriyle 
Frenk memleketlerinin bazıları ve Rus diyarının bir kıs
mı Türk memleketi haline gelmiş, Türk dili oralarda ta• 
ammüm ve inti§ar etmiş, Türlder tarafından bu memle
ketlerde Islam ahkamı tatbik ve icra edilmiş ve Türklerin 
yümn-ü bereketi sayesinde hıristiyan cemaatlarının ekse
risi isUim dinini kabul ederek evvelce Rum, Frenk ve Rus 
oldukkırı halde bi'Uihare türkleşmişlerdir ve bu da Allahın 
Türklere nasip etmiş olduğu bir fazl-ı ilahidir, günkü Al
kıhın fazl-u inayeti büyüktür». 

Vdni Mehmed Efendi Peygamberimizin araplan 
Türkler aleyhine hareket etmekten meneden : 

c f,)'; L. !J;JI lj'jı , 
Yani : «Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişme

yiniz!-.. hadisini de bu içtihadma delil olarak zikretmek
tedir. Bu vesile ile Türklerin Mongollarla hiç bir ırk! ala
kası olmadığını da tasrih eden büyük müfessir, İslam di
ninin öz Türk unsuru tarafından nasıl kurtarıldığını da 
şöyle anlatır (Aynen tercüme) : 

«Hicretin 350 tarihi hulUl ettiği sıralarda, (lsmaili
cler) denilen rafızüere mensup mülhitler Mısır ve Suri
eye'yi istild etmişler oo Abbasi halifelerinden ba§ka dün
• yanın bütün müslü'YIW/n rükümdarları şiileşmi:jlerdi. 
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<tMüslümanların kelime-i Tevhid üzerindeki iht ila.fların .. 
• dan istifade eden Rum14r, Islam ölkelerini istila fJdt:rc:k 
«Vaktiyle nıüslümanların kendüerinden fetketmiş o[(lu,k
«ları memleketleri istirdat edip Roha (-Urfa) ve Mcldz
< cird (-Malazgirt) havalishe kadar dayanmışlardı ; i.şt(: 
«bunun üzerine All:ah müslümanlara nimetlerini ibzal 
«ederek fazl-u keremirıden Türkleri Islam di'nline idhal 
,, etti». 

V ani Mehmed Efendi bundan sonra da Türk tarihinin 

İslamiyetten sonraki devrini ıbüyük bir müverrih gözüyle 
İcınal ederek Türkistan Hakanlarından, Gaznevilerden, 
İran ve Anadolu Selçukilerind.en, Danişmend oğulların
dan, Artıkilerden, Mengiıcilerden ve Osmanlılardan bah
sediyor. İran Selçuki'lerinin Horasan, Iralli: ve Aazerbey
can'da şiiliği nasıl imha edip sünniliği ne yolda himaye 
ettilderini anlatıyor, Anadolu Türklerinin Rumlara, Gür

cülere, Ermenilere Haçhlara Mongollara karşı İslamiyeti 
A' arslanca müdafaa etmiş olduklarını iz2.h edip ayetin 
Arap kavmini tehdit etmiş olduğu «Azab-ı elim»in tek
ır.il Arap memleketlerini istila eden ıve işte bu suretle 
Arap İstikialine nihayet verip «Araplaırın yerine geçen:. 
Türklerin hakimiyeti şeklinde tecelli ettiğini kaydediyor. 

V ani merhum un ıbnraya kadar gözden geçirdiğimiz 
fikirlerine göre, Türk milliyetinin XVII nci asırda yeti
şen bu büyük mübeşşiri müphem bir Turancı değil, vazılı 
bir Türkçüdür; onun Türkçülüğü çok sıkı bir ırkçılık esa
sına dayanır: Fakat lbu ırkçılık, dil ve kültür esaslarını da 
ihmal etmez. Mongollann Türk olmadığım bilhassa tasrih 
eder ve hatta bir münasebetle hakiki Türklüğü Oğuz dai
resine münhasır gösterir. Bu vaziyete göre, Anadolu'nun 
bu çok büyük adamı sistem itiıbarile ırk esasına müstenit 
bir «Oğuz Türkçülüğü» kurmuş demektir. Hiç şüphesiz 
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ki onun XVll nci asırda kurduğu bu sistem, XIX uncu 
asırda tasarlanan Panturanİzın sisteminden daha akli ve 
daha ilmidir. 

. . .  Eski Arap müfessirlerinin milli taassup gayret
leriyle meşbu olan ziniyetleri Kur' anın Vanide gördüğü
müz gi:bi tarihi ve ilmi ibir telakki ile Türklerin lehinde 
tcfsirine hiç bir suretle müsait değildi. Onlar, Bizanslı
ları bile Türkleı-e tercih etmişlerdi ! Ne yazık ki Türk 
medresesi asırlarca işte ibu tuhaf kültürün intişar vası
tası olmuş ve nihayet Türk çocukları nineleriyle dadıla
rından «Eciç Bücüç» ismi altında arapların Türklük aley
hindeki Ye'cuc -ve Me'cuc masallarını dinlerniye başlamış
lardı ! ... 

Türk milliyetinin ibüyiik şehidi Vdm Mehmed Efcnd·i 
merhumu İslam vahdetine ihanetle itharn edenler, haki
katte işte lbu Arap zihniyetiyle Türklükleri uyuşmuş ve
yahut ırk itibariyle Türk olmadıkları için Arap kültürü
ne uymuş insanlardı. V ani'nin bilhassa iböyle bir devirde> 
yetişmiş olduğunu düşünürsek, ne koyu bir karanlıktan 
doğmuş ne büyük bir nur olduğunu daha iyi anlamıf) 

oluruz. 
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BEYAZ IRKIN EN GÜZEL TİPLERİNDEN 
BİRİ : ESKi TÜRK TİPİ 

Birleşik Amerika Temyiz Mahkemesinin geçenlerde 
Türk milletini sarı ırka mensup gösteren kararı münase
betiyle bu yanlış telakkinin evvela İran'da ve ondan sonra 
da Avrupa ilim aleminde nasıl ortaya atılmış olduğunu 
muhtelif yazılarımızda ilm.i vesikalarıyla ie;aha çalışmış
tık. Bu uydurma nazariyye tamamiyle asılsız ve esassı:-�, 
bir te'ıvil mahsülüdür 1935 de Maarif Vekaleti tarafmdan 
neşredilen (Türklerle Hind - Avrupalılartn men.şe birliği) 

ismindeki iki ciltlik eserimizde muhtelif dinlerle millet
Ierin en eski vesikalarına ve Avrupa ilim aleminin son 
tetkiklerine istinaden hakiki Türk tipinin sarı J\/fongol 
tipiyle hiç bir alakası olmayıp eskiden ( Arien - Ari) is
miyle de anılan Hind - Avrupa zümresinin en güzel ve 
en mükemmel örneklerinden ıbiri olduğunu tespit etmiş
tik. Şimdi bu sütunlarda okuyucularımıza küçük bir fi
kir verebilmek üzere geçen asırdanberi yapılmış tet
kiklerin yalnız bir iki neticesini arz etmekle ikt:ifaya mec
buru21 .. .  

En eski Türk tipi, göz rengi açık ve yüz rengi beyaz 
bir kumral tiptir: İklimle ihtilatın tesiri, bu güzel tipin. 
büyük bir nispette esmerleşmesiyle neticelenmiştir. Bu 
hakikati (Girard de Rialle) giibi Rus çarlığına Türk ırkı
nın imhasını tavsiye edecek kadar şiddetli Türk düşman-
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! ... rı bile iiirafa mecbur olmuşlardır. Mesela bu müsteşri
kin «Memoire sur l'Asie centrale» ismiyle 1875'de neş-

redilen eserinin 81 - 82 nci sahifelerine bakacak olursak, 

uzun bir tetkikin şu neticeleriyle karşılaşırız : 

«Eski zamanlarda Asya'nın şimalinde kumral bir ır

kın mevcudiyetini gösteren bir çok deliller vardır. Sibirr
ya Tatarrlarının bir wn'anesirıe göre bu memleketin ilk 
m üstevlileri ( Ale-karak - A k-göz) isminde birr kavimdi1· 
ve o taraflardaki büyüklerle kurg(J;nları.n işte bu kavmc 
ait olduğu rivayet edilmektedir: Ruslar bunlam gözleri 
açık renkli (Çud) ismini verirler. P.,adloff da (Castren)c 
göre Türk-Samoyed zümresinden olan (Sayan) yahut 
( Sayot) lJarrın iki kola ayrılabileceğini söylüyor: Kara - St:ı
yanlar ve Sarı - Sa:yanlar. Kara - Sayanlar içinde kumral 
tip azdır; bunların boyları diğer Altaylılardan dalıa yük
sek ve yüzleri daha uzundur: Sarı-Sayanlar da boy ı;e yüz
itibariyle Kara-Sayanlara benzerlerse de, bunların yarısı 
kumraldır».  

Son zamanlarda hakikate daha samimi bir gözle ba

kan bitaraf bir Fransız alimi, Türk ırkının «Ari» denilen 

zümreye mensup olduğunu ve eski Türk tipinin ibu men
şeine ait vasıflarını Çin'de ve Orta - Asya'da yirmi sene 

süren bir tetkik hayatına istinaden en kat'i ve sarih ifa
delerle tespit etmek meziyetini göstermiştir : Tetkikatını 

bir ilim heyetinin başında yapmıfi olan bu alim, yani (Dr. 
Legendre) ,  1926 da neşredilen «La ciıvilation chinoise mo

derne» ismindeki eserinin 230 uncu sahifesinde eski Türk 

tipini şöyle tespit etmektedir :  

«Beyaz ırkın en güzel örneklerinden biri oları (Türk) 
uzun boylu, uzun ve beyzi çehreli, ince, düz veyahut ka
barık burunlu, ince dudaklı, tamamiyle iri ve çok defa kül 
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rengi veya mavi gözlü ve göz kapaklarının aral1fj·ı ııfM· 

dir . . .  :. 

Dr. Legendre, Çin müverrihlerinin bahsettikleri 
«Uzun blY!JlU » ,  «Mavi gözlü» ve «Gür sakallı» Hun, U-sım 
vesaire gibi Türk cemaatlerinin hep işte bu tipte olduğu
nu tasrih ve Zenci melezleri saydığı sarı Mangolların Türlt 
cemaatleri içinde esir ve köle tabakalarını teşkil ettikle
rinden bahsetmektedir : Bu bitaraf alim e göre, eski A vru
pa müellifi muhtelif Tür.k istilalarındaki beyaz Türk 
cemaatleri içinde yalnız işte o san ıve biçimsiz mahlfıklara 
dikkat etmiı;ıler, eserlerinde kendilerine benziyen hakiltı 
Türklerden ba:hse lüzum görmiyerek hep bu kendilerin•' 
benzemiyen çirkin ve korkunç malılukatı tas�ir edip dur
muşlar ve muahhar Avrupa müellifleri de işte bu çirkin 
tasvirleri eski Türk tipi sanmışlardır !  Dr. Legendre, yu

karda bütün çizgileriyle tasvir ettiğini gördüğümüz esld 
Türk tipinin bugün hala Çinde mahfuz kalmış bir bakiy

yesi bulunduğundan da: bahsetmektedir. (Aynı eser, s. 
226) : 

« (Kansu)nun tam artasınd(�, vilayet merkezi olan 
(Lan Çeu Fu) şehrinin garbinde t'O!kriben on bin kişilik 

bir cemaat bulursunuz: Bu gür ve uzun sakallı , beyaz de

rili ve uzun boylu adamlar hep eski Türkçe konu§urlar.» 

Her halde bu cemaat, eski Türk tipinin canlı örnek
lerinden mürekkep sa yılruhilir : Çünkü sarı Çinliler kütle
sinin içinde küçük ibir ada hayatı yaşayan bu ibeyaz Türk 
zümresinin :Ari vasıflarını hiç bir tesalüp ve ihtilata izafe 
etmek imkanı yoktur ; o vaziyette iklim ve ihtilat gibi 
arniller' bunların tiplerini beyazlıktan sarılığa tahvil ede
cek amillerd:ir. Fakat buna rağmen eski morfolojilerini 
aynen muhafaza etmiı;ılerdir. 
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Daha binlerce delillerle s8:bit olan bu hakikatin dün

ya efkar-ı umumiyesine bir an evvel izahiyle milletimize 
vurulan «Aşağılık ırk» damgasımn artık izalesi, Ma:arif 
Vekaletinin herhalde en mühim ve en müstacel vazifesi 
olsa gerekir. 
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MEDENi KIYAFETİN TEŞEKKÜLÜ 

İkinci Cihan harbinde hükfunet merkeziyle beraber 

moda merkezliğini de bir arallik kaybeden Parisin bu me
deni mirası Peşte, Viyana, Milanıo, Atina gibi nnıhtelif şe
hirler arasında payiaşılmaya başlanmıştı. 

Bir zamanlar da bu merkeziyet imtiyazı Şarki Tür
kistan şehirlerinin inhisarındaydı ! Hatta bu günkü mede
ni kiyafetin teşekkülünde eski Türk kıyafeti en mühim 
amil IV'aziyetinde bulundu. 

Mütehassıslar, kılık lbakımmdan insanlığı dört büyük 
grulba ayırırlar : 

1) En geri zümre, «T» biçiminde bir kuşwktan baş. 
ka bir şey bilmeyen iptidai kwhileler grubudur ; Ok yanus

ya ve Asya'da tespit edilen bu kıyafet, hacakların arasın
dan geçip ibeldeki kuşağa bağlanan /bir ibez parçasından 
iıbarettir. 

2) Bilhassa Malezyalıların temsil ettiğ·i ikinci züm-
re, peşrtemallılar grubudur. Bu Hk iki zümrede görülen ku
şakla peştemal, bazı çıplak heykellerdeki incir yaprağı ro
lündedir. 

3 )  Eskiden «Greko - Romen» medeniyet dairesinde
ki Yunanlılarla Rorrna:lıların, ibugiin de bilhassa Şimali Af
rika kabilelerinin temsil ettiği «Toga - İhram» grubu, vü
cuda sarılan dikişsiz ellbise grubudur. 

4) En mütekamil zümre, ceket - pantalon şeklinde 
dikişli elbise zünıresidir. 

Eskikitaplarim.com



124 

İşte bu kıyafetin menşei, Orta - Asya Türklür.lüdür. 
Paris'in Antropoloji mektepi Etnoloji Profesörü (Dr. 

George Monrtandon) un «Tra:ite d'ethnologie cultuı<elle >ı 

ismindeki eserine bakın : 336-337 nci sahifelerinde Çine 
pantolonu ilk defa olarak Orta - Asya Türklerinin ithal et· 
tiklerini görürsünüz. 

Avrupa'ya gelince, eski zamanların sonlarıyle or1:2. za.. 

manların başlarına kadar Romalılarla Yunanlılarm sırtm
da ibirer ihramdan başka ibir şey bulaınazsınız. Eugiinkü 

Avrupa kıyafetinde yalnız şapka kumaşı olarak kalan 
«Feutre - Keçe» bile �Greko-Romen» dairesince mcçhu1-

dü : Kalifomiya Üniversitesi Antropoloji Profcsörü ( Ro
bt>rt Lowie) nin «Manuel d' Anth�opologie cultureiJe,, is· 
mindeki kıymetli eserini açarsınız, 138'inci sallifesinde 

«keçe� nin ibir Türk icadı olduğunu ve ıbir çok şeylerde kul

lanılan bu icadın Şark aleminde Çin'le Hind'de, Garb ale
minde de Yunanistan'la Roma'ya Türklerden intikal etti
ğini ve hatta eski Yunanlılada Romalıların hep Türk yarn
çısına bürünerek yağmurdan koruna:bildiklerini göriirsü
nüz ! «Üccidentaloide» denilen Garp kültür dairesine pan

�alonla ceket, keçeyle yamçıdan daha sonra girmiştir. : Bü
tün eski zamanları ihrama bürünerek geçiren bu daire 

halkı, orta zamanların başlarından itibaren birdenbire bir 
kıyafet tenevvüü gösterir ; ibunun seibeibini (Montandon J 
un gene aynı eserinin a.ynı sahifelerinde bulaibiliriz. 
Gaııbi Roma yıkıldıktan sonra Akdeniz havzasına şimal
den hulfıl eden unsurlada Iberalher panıtalonun da girme:.>i 

Avrupa kıyafet tarihinde !büyük bir inkılabı yol :n�mıştır. 
Cenuptaki «Greko-Romen dairesine şimalden hulUl eden 
bu unsurların getirdikleri moda, Atilla Hunlarımn yukarı 
Avrupaya boydan boya yaydıkları Orta-Asya Türk mo
dasıydı ! O tarihten: itiıbaren eski Roma ihraını en ziya -:le 
şima'li Afrika'da mevcudiyetini muhafaza edebildi. 
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Eski Türklerin Şarkta Çin'e, Garbta «Greko-Rommı» 
küLtür dairesine soktukları bu medeni: Orta-Asya kıynfo
tini (Montandon) şöyle tarif eder : Uzun pantalon veyahut 
çizmeli killot, bol ve uzun kaftan, serpuş olarak da bCirk 
yahut kalpak... İlk defa olarak benim neşrettiğim dört 
Türk heykeline ait resimlerde bu klasik kıyafetten bnşka 
.!:Çık ve kapalı yakalar, uzun ve kısa kollar, ince kemerler 
ve geniş kuşaklar da dikkat edilecek noktalardır (1) . 
(Montandon) , bu teferruattan kalpağın İranlllara TUrk
lerden geçtiğini (s.349) ve çizmenin de gerek Çin'e, gerek 
Avrupa medeniyetine Orta-Asya Türlerinden geldiğini 
kayd:etmektedir (s. 342) . (Robert Lowie) de pan:tıı lo n, ce . 
ket ve deriden ayakkrubılariyle Orta-Asya kıyafetini tem
sil eden İskitlerin bugünkü Avrupa kıyafetioe Yunanlılar
la Romalılardan daha: yrukın olc::ıklarını tespit etmiştir. 
(s. 92) . 

Bu vaziyete göre, eı:ıKi Türlerin tepeden tırnağa me
deni kıyafeti bir taraftan Şarka, bir taraftan da Garba 
örnek olmuş demektir. 

Orta zamanların başlarından itiibaren Avrupanın er
kek ve kadın, sivil ve asker kıyafetlerinde görülen tenev
vüün bile bütün sırrı umumiyetle Türk ve hususile Türkis
tan modalarının tesirinde aranmalıdır. 

Orta-Asya Türk ticaretinin en mühim maddesi ipek
tL Garb kültür dairesi 1ipeğin nasıl istihsal edildiğini Mi
ladın altıncı asrına kadar öğrenemediğİnden dolayı hazır 
ipek ithal etmek mecburiyetindeydi ; onun için Çin'den 
Türkistan-Horasan - İran-Azar1beycan tarikiyle Bi
zans'a gelen yol tarihte «Route de la soie = İpek yolu». 

(1) crür<klerle lllnd-Avrupalılann menşe blrllg-b. c. ı, 193�. 
şekil l'-4. 
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ismini aldı. Bu yol Türk hB.kimiyetindeydi ve ( lkon Ca

hun) ün meşhur Türk tarihinde dediği giıbi, işte bundan 
dolayı eski dünyanın ipek ticareti Türk inh:isarında de
mekti. «Ak-hun» devletinin yıkılınası :ve onun yerine Mi
ladın altıncı asrında «Gök-Türk» imparatorluğunun kurul
ması hep işte bu ipek yoluna hakimiyet siyasetinin netice
leriyd.i. (Henri Cordier) nin «Tıırcs et Byzance» ismindeki 
risalesine göre bu meselede İran'ın takip ettiği siyaset de 
Çin ipeğini deniz yoluyla kendi limaniarına getirip kara 
yolundaki Türk inhisarına nihayet vermekt:i. Bizans mü
verrihlerinin izahatma göre, altıncı asır<la İstanıbula bir 
takım Hind rabJbleri bir sandık koza getirip Bizan.c;lılara 
ipekçilik sanatını öğretıruşler ve hatta İran aleyhine Bi
zansla bir ittifak akdetmek için gelmiş olan «Gök-Türk» 
elçileri Bizansm ilk ipek mahsUllerini görünce hayret için
de kalmışlardı. Fakat bütün bunlara rağmen Şarkı Roma 
alemi Türk ipekleriyle ipekli modalarının tesirinden bir
denbire kurtulamadı : Çürıkü o devir, Şarki Türkistan mo
dalarının Garb kıyafetine hakim olduğu devirdi. 

Bugün «Çin Türkistanı» denilen sahamn «Turfan»,  
c:Kuça», «Kiriş», «Kumtura », «Kızıl» ve saire gtbi şehir
lerinde Miladın dördüncü asrından dokuzuncu asrına ka
dar muhteşem bir Türk medeniyeti parlamıştı. IX uncu 
asırda Çinlilerin tahrip ettikleri bu medeniyet merkezleri 
geçen asrın sonlarından itibarn Rus, İngiliz, Fransız ve 
Alman ilim heyetleri tarafından birer birer meydana çıka
rıldı. Bu muhteŞem medeniyetin mevzuumuz itibariyle en 
mühim hususiyeti, manastırlarıyla, mabedierindeki fresk
lerdi. Birçokları Paris, Berlin ve Leningrad müzelerine 
nakledilen bu fresklerde o devrin Türk kıyafetleri bütün 
renk ve şekil hususiyetlerini olduğu gibi muhafaza etmek
tedir. (Grünwedel) ve (Von Le Coq) gibi Alman müsteş
rikleri bunlara ait bir çok renkli ve büyük resim atlaslan 
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neşretmişlerdir. Bilhassa (Von Le Coq) un «Bilderullau 
zur Kunst und Kulturgeschichte Mittel-Asien - Orta
Asya san·at ve medeniyet tarihine ait resimler atla::.;ı ;  
(Berlin, 1925) ismindeki eserinde verdiği izahata göre, or

ta zamanlardan 1tibaren Avrupa kadın ve erkek kıyafel
lerinde görülen tenevıvülün bütün modelleri Şarki Türki::ı
tan medeniyetindedir ! Bir Alman heyetinin başında Tüı·
kistana bizzat gidip lbir çok eserleri meydana çıkaran 
(Von Le Coq) un kanaatine göre, Türkistan'dan Avrupa'

ya model olaralk rbir çok hazır elbiseler bile getirilmiştir ! 
T'abii bütün bunların hep «İpek yolu» ndan sevkedilmiş 
olması lazım gelir. Erkek kıyafetlerinde bir pantolon ya
hut külot, kHi.paları şimdikilere ibenziyen bir ceket, ayak
lara çizme yahut getir, askerlerde düz kılıç, kemer ve to
ka ve sivillerde de bazan açık !bir s ivri yaka, 'bazan !başta 
bir peruk ve bazan da yalnız sağda tek bir klapa vardır. 

Kadın kıyafetinde uzun etekli dekolte tuvaletler, kor
seli ince beller, başlarında eşarplar, ellerde vual mendil
lerle inci tesbihler, balık ağzı kollar yahut klasik ve fan
tazi tayyörler insana yirminci asrı hatırlatacak kadar 
« a sri»dir ! Bunların içinden Avrupa'ya en geç ve en güç 

girebilen şey, en basit şey olan mendildir : Fransız (Mon
tandon) , Alman (Von Le Coq) , Rus (Bartold) ve saire 
gibi alimler burun mendilinin Avrupa'ya ancak XVI ncı 
asırda Venedik tariiidie inrtikal edebildiğinde mütte.fiktir
ler. Orta-Asya Türklerinin mendil kullandıkları Ti.irkis
tan fresklerinden başka ( Kaşgarlı Mahmud) un kaydile 
ve XI inci asırda Anadoluya yerleşip bugünkü Türkiye 
devletini kuran Oğuz Türkleri'nin de mendilsiz olmadıkla
rı Selçuknamelerle sabit olduğu halde, bu kadar basit ve 
zaruri bir şeyin Anadolu'dan .A!vrupa'ya tam beş asırda, 
yani İstanbul'un fethinden bir asır kadar sonra geçebiimiş 
nlmrı.Bı pek şaşılmıyacak bir şey olmasa gerek ! . .  
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Her hade şurası muhakkak ki, «Medeni kıyafet» de

nilen şey, ilmin tespit ettiği Türk kıyafetidir ve işte bun
dan dolayı iruıanlığı incir yaprağına benziyen peştemalla 

ihramdan kurtarmış olmak şerefi yalmz Türklere aittir. 
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TÖRK KÜLTÜRLERİ VE TÜRKİYE KÖLTÖRÖ 

Geçen asrın büyük Fransız alimi (Ernest Renan) : 
«Öğrenilen şeylerin çoğu unutulup gider, insanın zihninne 
bunlardan yalnız bir intiiba kalır» demişti ; İsveçin meşhur 
feminist edibesi ( Ellen Key) de «Kültür» ün tarifini ya
[tarken «Öğrendiklerimizi unuttuktan sonra zihnimizde 
Intlan şey» demekle aynı fikirde bulunmuş oluyordu. Şu 
halde «Kültür» demek, mekteple kitaptan alınan taze ma
lumat insanın zihninden tamamiyle silindikten sonra ka
lan tesirlerle intibaların mecmuu demektir. Beyin de mide 
gibidir:  Aldığı şeylerin azını hazınedip çoğunu atar ; atı
lan şeyler unutulur, kalan şeyler «kültür» olur. Fakat bu 
tarif doğru olmakla bera;ber tam değildir ; çünkü kafamız
da iki ikültiir tabakası vardır : Biri şahsi ve mükteseb, ibiri 
maşeri ve milli . . .  Şahsi kültürün menhaı kitapla mektep, 
maşeri kültürün menbaı cemiyetle muhittir. İGtimai ilim
ler sahasında işte bu ikinci kültür nev'i esas ittihaz edilir. 

( Stanislas Julien) ın Gök-Türkler haikkında Çin 
men:balanııdan topladığı fıkralara göre (1) , bunlar elbi
selerinin öiılerini sağdan sola attıkları halde, Çin'liler sol
dan sağa atarlar ve bu hali Türklerle Çinliliği ayırd eden 
bir fark sayariardı ! «Yeni Zelenda» daki «Maori» ler 

( 1 )  Documents historiques sur les Tou-Kioue (Turcs), 1877 
Paris ta:b'ı, s. 7. 

Türklük Meseleleri : 9 
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dudaklariyle değil, burunlariyle öpüşürler ! Hindistanın şi
mali-garb1 halkı misafirlerine kahve yerine karılarını ik
ram ederler ! İslamiyetteki « Poly;gami-Taaddüd-i zevcat» 
esasına mukabil, Tibertte «Polyandrie-Taaddüd-i ezvac» 
§.deti vardır ! Fakat oenu:bi Afrikadaki «Boşiman» lar izdi
vacın ne demek olduğunu bile bilmezler ! «Tahitb adala-

rının yerli kızları eskiden iffet ve ismeti fiili bir «hasislil<» 
saydıkları halde, haya ile riyayı sonları protestan mi:'-1-
yonerlerinden öğrendiler ! Tiıbetliier dillerini çıltartarr..k 
seliim verirler !  Çinliler süt içmesini bilmezler, frrkat köpek 

eti yerler ! Avrupa'da: ıslık tahkir ifade ettiği halde, Ame
rika'nın bazı yerlerinde takdir yerine geçer ! Beyaz ırk 

anaları çocuklannı dudaklarıyla öptük.leri halde, birçok 
sarı ve siyah analar koklayıp burun sürteler ! Hıristiyan
lıkta matem rengi siyah olduğ-u halde, eski Türklerde be-

yazdır ! . .  İşte insan cemiyetlerini birbirinden ayıran bütün 
bu adetlerden başka kıyafet, mesken, silah, alet, ahHik, 

din, an'ane, zihniyet vesaire gibi maddi ve manevi husu
siyetlerin mecmuu, içtimal ilirolerin «kültür» ismini ıver
dikleri maşed hususiyeUer meemuasıdır. 

Bu vaziyete göre, ferdi kültür gibi mft�eri kültürün 
de bir tarifi olmak lazım ge1ir. Fakat bu tarifi yapmadan 
evvel, bir kere şu noktayı tespit etmelidir : Etnografya, 
«Antropologie culturelle-Kültür antropolojisi» (1)  !Ve 
«Ethnologie Cırlturelle-Kültür etnolojisi» gibi ilim saha

larında «medeniyet» meflıumile «kültür» mefhumu ara
sında mühim lbir fark vardır ;  «kültür» demek, «medeni
yet» demek değildir. Bu yeni ilimler sahasında «medeni
yetin zaman ve mekanla aldığı hıısusi şekillerin. her biri 

( l ) Bu isim bilhassa Amerika'da takarrür etmiştir. 
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bir kütür» sayılır (1) . «Culture» kelimesini ilk öııet� 1\ ı. 
manlar Fransızlardan alıp «kultur» şeklini vcrmi�lcr vcı 
Onsekizinci asırdanberi ıbunun tarifinde muhtelif naznri· 
yeler serdetmişlerdir. Bu nazariyelere göre (2) , f<'rdlc 
cemiyet a'ffiSlnda ibir adet, zevk ve fikir birliği vardır :  
«Kültür» işte ıbudur ; huna yaklaşan diğer bir tarife göı-.:.ı 
de «kültür» demek, bir kavmin tabiatle uzun bir temas ve 
mücadele neticesinde yaşayış ve düşünüş iti!bariyle hasıl 
ettiği müşterek tel8.kki tarzı demeMir ; bu m üşte re lt te� 
lakki san'at sahasında da milli bir hususiyet teşkil eder. 
Onun için «kültür» tabiatle san'at arasında bir ittisal va� 
sıtası olur. Onsekıizinci asır Alman alimleri bu umumi ve 
beşeli tarifte ekseriyetle ittifak ettikleri halde, (Fichte) 
den iti!baren Ondokuzuncu asır alimleri Alman kilitürünün 
faikiyet esasını milli ve ırki bir tez haline getirmişlerdir. 
Onun için bugünkü ilmi telakki, daha ziyade Onsekizinci 
asır nazariyelerine yaklaşır. 

Bu yeni telakkiye göre «kültür» demek, bir cemiyete 
muayyen bir şalısiyet veren Metlerle an'anelerin mec
muu demektir. Bu izah tarzı ilim sahasında gittikçe umu
mileşmiştir : Mesela Kalifornıiya Üniversitesi Antropoloji 
Profesörü (Robert Lowie) işte böyle bir tarif yaparak 
«lçti'TlV(l!t an'anelerin mecmuu»na «Kültür» ismini verir (3)  
(George Mondandon) da bu fikirdedir. Şu halde dünyada 
kültürsüz millet ve cemiyet yok demektir : Hatta yamyam
lnrın bile kendilerine göre ibir «kültür» leri, yani bir « Yam-

( 1 )  Dr. George MoD!tandon, «Traite d'Ethnologie culıturelle�. 

1934 Paris tab'ı, s. 16. 

( 2 )  Bunlar için bakınız : E. Tonnela.t, «Civili:sa.tion, le mat et 
I'id�e», 1'940 Paris tab' ı, s. 67 ·68. 

( 3 )  Manuel d'Anthropologie culturelle, (E. Metraux) nun fran

sızca tercümesi, 1936 tab'ı, «Kültürün tarifi» faslı, s. ll. 
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yam kültür dairesi» vardır ! Yalnız muhtelif kültürler ara
sında bir takım seviye ve mahiyet farkları ka;bul edilir. 

Fizik İlıninde nasıl bürudet krubul edilmeyip muhtelif 
derecelere ayrılan ibir hareket esası kabul edilirse, Etnog· 
rafya sahasında da «vahşet » ka;bul edilmeyip yalnız «me
deniyet» esası kabul edilir ve en iptida1 seviyesinden en 
yüksek seviyesine kadar muhtelif medeniyet dereceleri 
gösterilir. Yalnız eskiden ibu muhtelif dereceler her cemi
yetin takip edeceği muttarid bir tekamülün zarurı mer
haleleri sayıldığı halde, son nazariyelere göre bunların her 
biri bir tekarnili merhalesi değil, biııbirinden ayrı ibirer 
«Cycle culturel-Kültür dairesi »  teşkil eder. Bugünkü «kül
tür etnolojisi» nde işte ibu noktadan hareket edilerek be
şeriyet böyle bir takım- dairelere ayrılmıştır. Bu yeni ilim 

sahasında «küLtür daireleri> ne istinad eden tasnif, aşağı 
yukan antropoloji «ana ırk» ve lisaniyattaki «ana dil» tas
nifine tekabül edebilir. Antropolojide bünye teşekküliHı 

itibariyle aynı evsafı gösteren insanlardan mürekkep bir 
zümre nasıl bir cırk» ismini alırsa, kültür etno1ojisinde ay
nı medeniyet evsafıru gösteren insanlar bir «kültür dai-

resi» sayılır. Fakat her kültür dairesi ikinci ve üçüncü de
recelerde bir takım küçük dairelere de ayrılır. İkinci de
recedeki dairelere yalmz «culture-kültür» ve üçüncü de
recedeki dairelere de «facies culturel-kültür cephesi» de
nilir ( 1) . Mesela ibizim «İslam medeniyeti» dediğimiz ca
mia bir «cycle culturel - kültür dairesi» dir ; bunun için
deki «Türk-İslam» medeniyet şubesi bir «Culture-kültür» 
demektir ve onun içindeki «Anadolu Selçuki medeniyeti» 
de bir «facies culturel - kültür cephesi» dir. Yalnız an
tropolojideki «ırk» ve lisaniyattaki «dil» daireleriyle kül
tür etnolojisindeki «kültür daireleri» nin hudutlan her za-

(1) Montandon, aynı eser, e. :tO. 
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man bir değildir. Mesela «İslam» kültür dairesine muhte
lif müslüman ırkiariyle dilleri girdiği gibi, «göçebe» l{ül
tür dairesine de muhtelif wklara ınensub kabileler girebi· 
!:il'. 

Dikkat edilecek noktalardan biri de bazan bu muh
telif daireterin biııbirile karışması, yani aynı ıbir cemiye
tin aynı zamanda bir iki daire tesirine maruz kalmasıdır. 
Bizim fikrimizce bu gibi muhtelif sahalar tamamiyle ayrı 
birer daire sayılm.a.lıdır. 

Şimdiye kadar muhtelif müellifler tarafından tespit 
edilen büyük kültür dairelerinin en mühimleri «cycle pas
trol-göçebe dairesi», «cycle synoide-Çin dairesi» «cycle 
indoide - Hind dairesi», «cycle islamo!de - İslam dairesi» 
ve «Cycle occidentalo!de-Garb dairesi» yani şimdiki «Av
rupa medeniyet dairesi » gibi çevrelerdir. Bununla beraber, 
bu tasnifte henüz kat'i ibir mahiyet yoktur. Y anlış yahut 
eksik görülen !110ktalar hakkında bir çok itirazlar serde
dilmiştir. Mesela dünyanın en eski kültür menbaı olan Sü
mer medeniyetiyle bunun etrafında teşekkül eden ElA.m 
Akat, Asur, Babil vesaire gibi eski Mezopotamya medeni
yetlerinin «cycle sümero!de-Sümer dairesi »  girbi bir isimle 
ayrı bir daire sayılınayıp an:cak «culture antique-eski kül

tür» �vresinde bir «facies-cephe» giıbi gösterilmesine 
hayret etmemek ka:bil değildir. 

Bilhassa ibizim için ibu meselenin en müh:im tarafı, 
Türk tarih ve medeniyetinin ibu kültür daireleriyle karşı
laştırılmasından çıkacak neticelerde gösterilebil'ir. Henüz 
bu hususta Türk ilmini tatmin edebilecek ciddi tetkikler 
yapılmış değildir. Zaten şimdi bizim bu meseleye temas 
etmekten asıl maksadımız, o neticeleri kat' i şekillerle · or
taya atmak değil, hangi yollardan gidilerek onlara varıla
bileceği hakkındaki fikrimizi söylemekten ibarettir. 
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Türk ırkının tarihi ve coğrafi vaziyeti bilhassa bu hu
susta başka ırklarla pek mukayese edilerniyecek bir husu
siyet gösterir : Her şeyden evvel !bir kere Türkler tarihin
en eski devirlerinden beri «eski dünya» denilen üç kıt'anın 
muhtelif taraflarına yayılarak yalnız coğrafi vaziyet ba
kımından bile muhtelif kültür dairelerine girmişlerdir. Ta
rih 'bakımından da böyledir : Mesela ibudizmin tesirile bir 
taraftan «cycle indolde» denilen «Hind kültür dairesi» il1.' 
alakadar oldukları gibi, daha sonraları hemen umumiyetle 
islam dinini ka:bul etmiş c1maları «cycle islamolde» ismin
deki müslüman dairesinden en mühim kültür cephesine teş
kil etmelerile neticelenmiştir. İşte bu gibi hususiyetlerden 
dolayı Avrupa alimlerinin en bitarafları bile medeniyet ta

rihinde Türk ırkının rolünü muhtelif ki'ıltürler :>.rasında 
tavassuta münhasır bir «miyanecilik» ten ibaret göst3rir
ler. 

Halbuki yukarıda gözden geçirdiğimiz eski-dünya l<ü!
tür dairelerini birer birer ele alırsak, bunların bazılarmd:\ 
Türk ırkının müessis vaziyetinde, !bazılarında da· mi.ie;;
sisliğe yakın bir yapıcı rolünde olduğunu görürüz. Meselfi. 
biraz evvel «SÜmeroi'de» ismile müstakil <bir daire sayli
ması lazım geldiğinden bahsettiğimiz eski Mezopotamya 

medeniyetlerinin menba.ını teşkil eden ve yazının icadile 
insanlıkla: hayvanhğı ve tarihle tarihten evvelki zamanları 
biııbirinden ayıran Sümer kültürü hem ant!'O:noloji. hem 
lisaniyet sahalarındaki delillerle sabit bir Türk eseridir. 
Şu halde bizim «sümerold» dediğimiz çivi yazısı kullamıı1 
kültürler dairesinde Türk ırkının rolü doğ-rudan doğruya 
bir vazı'lık rolüdür. «Sinoi:de» denilen Çin kültür dairesin
de de bitaraf a.Iimlerin t.etkikleri aynı va.ziyeti göstermek
tedir .. «İslamoide» ismindeki müslüman kültür dairesinde 
ise, gerek doğrudan doğruya Arah kültüründeki rolü, ge
rek Selçuki, Kölemen ve Osmanlı «facieS>> leri itibarile 
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Türk ırkının mevkii diğer müslüman unsurlarm hepsirıt!P ı ı  

yüksektir. 

Bu vaziyetten çıka:bilecek neticelerden biri de bu bü
yük ırkm bugün bile muhtelif kültür dairelerine aynlan 
bir manzara göstermesidir : Göçebe oymak hayatı itibarile 
«pastoral», din dairesi itibarile «islarnoide», hala Çin'de 
Türk dilini muhafaza eden cemaatlar itibarile «Sino'ide» ve 
Yakutların coğrafi vaziyetleri itibarile de «arctique-şi
mall» kültür dairelerinde Türk unsurları vardır. 

Diğer bir netice de Türk ırkının coğrafi ve tarihi se
beplerle muhtelif kültür dairelerine dağılmasından veya
hut daireden daireye intikalinden dolayı hep ayni bir te
kamül mahreki takip edemeyip :birkaç defa rnahrek değiş
tirmek mecburiyetinde kalmasıdır ; ibu vaziyeti tavzih için 
yalnız dil !bakımından uğradığımız tekamül inlıiraflarını 
gözönüne getirmek kafidir: Türk dilinin en eski şeklini 
temsil eden Sümer lehçesinin takip ettiği tekarnili seyri 
Sami diller istilası ile nihayet bulmuş, Orboıı lehçesinin 
temsil ettiği Orta-Asya tekamülü «pastorab daireden 
«islamoi:de» daireye i'Iltikal yüzünden muayyen bir derece
de durup kalmış ve nihayet islam dairesinde ge\;en bin kü
sur yıllık tekarnili de «occidentalo!de» denilen şimdiki garp 
kültür dairesinin tesirile rnahrek değiştirrnek mecıbu!'iye
tine uğramıştır. Tarihi ve coğrafi şeraitten doğan bu in
hirafların hepsi zaruridir. Fakat işte bütün bu zamretler 
netice itibarile Türk dilini diğer dillerin geçirdikleri mun
tazarn tekamül seyrinden mahrum etmiştir. Mesela Avru
pa dilleri daima garib kültürünü ifade ederek tekamül et
tikleri halde, ibizim dilimiz muhtelif şark kültürlerinden 
sonra garib kültürünü ifade etmek vaziyetinde kalıyor ! Ge
çirmekte olduğumuz dil buhranı işte bunun neticesidir. 
Daireden daireye geçirilen bu kadar inkılaplardan sarsıl-
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ınıyan bir dil, teşekkül itibarile her haide dünyanın en 
sağlam dili olmak lazım gelir. 

Antropolojide «saf ırk»,  lisaniyatta q:saf dil » kahul 
edilmediği gtbi, etnografyada da «saf kültür » kabul edil
mez. Bütün daireler birbirinden az çok müteessir olmuş
lardır. Bununla beraber, yukarıda da gördüğümüz gibi, 
muayyen !bir sahada bir iki kültür dairesinin biribirine gir
mesinden müte:vellid ve büsbütün karışık bir takım kültür 
çevreleri de vardır ki asıl «muhtelif» daireler işte !bunlar
dır. Bunun en bariz örneklerinden biri de «Türkiye kültü
rü» dür. Bir taraftan «islamoi:d» dairesinin bir faciı�s- -
cephe» sini teşkil eden bu kültür sahası, bilhassa coğrafi 

vaziyetinden dolayı bir taraftan da «occidentaloi:de» deni
len ibüyük garb dairesinin tesirine asırlarca maruz olduk 
tan sonra, nihayet garib tekniğine kapılarını büsbütün aç
mak suretiyle en koyu ihtilat çevresi haline gelmi ştir. Bu 
«muhtelif kültür» ne tamamiyle «islamoi:de » da iresinde, 
ne bü.cıbütün «OCcidentaloi:de» çevresindedir. Bu iki daire
nin her Hclsine ait !birçok kültür unsurları, en eski devir
lerin « pastorah an'aneleriyle ihtilat ederek hepsinden ay
rı ve büsbütün başka mahiyette bir «Türlciye kültür dai
resi» teşkil etmiş demektir. Zaten bu kültürün kıyınet ve 
kuvveti de işte bu hususiyetindendir : Milliyetİn en sağ
lam temeli ,  müstakil ve hususi bir kültür esasıdır. 

Yalmz bu: kültür çevresini bugünkü Türkiye harita
sınd�ki siyasi çevreden ibaret zannetmemelidir : Abbasiler 
devrindeki Türk hak,imiyeti ,  sonra Selçuki, Zengi, Köle
men, Osmanlı vesaire medeniyetleri Türklüğün birçok an' 
anelerini, adetlerini ve hatta .kıyafet, mimari, teknik , mua
şeret, musiki ve dil hususi yetlerini Mısır, Filistin, Suriye, 

Irak ve kısmen cenu:bi Kafkas mmtakalarına da yaymış 
ve bugün bile devam eden bir 'kuvvetle tespit etmiştir : Bü-
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tün bu sahalarda Türk hakimiyetinin boydan boya kurdıı .  
ğu muhtelit «Türk-İslam garb kültürii» hfukimdir. Tür
kiyedeki içtimal inkılapların bugün siyasi hududumuzdan 
hariç kalan bu memleketlerde yaptığı tesirlerle ıı.h:isler hl'r 
şeyden evvel işte bu «Turcoide =- Turkoid» diyebileceği
miz kültürün ta1bii neticesidir. Şu halde bugün «Türkiye 
kültür dairesi» dedi�imiz zaman, Yakın Şarkın yukarıda 
saydığımız salıalariyle Osmanlı medeniyetinin bütün te
sirlerini olduğu gibi muhafaza eden Rumeli kıtasından 
mürekkep geniş bir çevre akla gelmelidir. Bu muhtelit kül
tür dairesi ırk, dil ve muhit giıbi bir takım mahalll ve mil
li hususiyetlerden dolayı ikinci derecede «culture = kül
tür» salıalariyle üçüncü derecede «facies » denilen bir ta 
kım «Cephe» I ere ayırılır : Fakat bütün bu cephelerle hep 
aynı bir «Türkoid» kültür damgası vardır. 
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MONTANDON'UN iDDiASI 

Zarnanımızın antropoloji ve etnoloji sahalarında en 
mühim şa:hsiyetlerden sayılan (Dr. George Mantandon ı 
Paris Antropoloji mektebinde etnoloji profesörüdür. <<La 
genealogie des instruments de musique et le eyelos de ci
vilisation» (1919) , «L'ologenese humaine» (1928) , «Trai 
te d'ethnologie culturelle» ( 1934) vesaire gibi çok ı�ıymct
li eserleriyle ilim aleminde yüksek bir mevki işgal eden bu 
büyük alim, etnoloji ha,kkındaki nazariyelerini 1933'te 
neşrettiği «La race, les races» ismindeki eserinde hülamı. 
etmektedir. Bizce (Montandon) un en mühilYl cephesi, Av
rupa ve Amerikanın bir çok etnologlariyle antropologları 

gibi rüyet sahası kitap yığınlariyle çevrilmiş bir masa. bP 
şı nazariyecisinden ibaret olmamasırıda gösterilebilir : 
Dünyaının muhtelif kıt'alarında muhtelif ilmi seyahatler

de bulunmuş, ibir çok ırklan kendi memleketlerinde tetkik 
edip ilmi tetebbülerini şa;hsi müşahedeleriııe istinad ettir
miş, Avrupa, Asya ve Afrikada etnoloji ve antropoloji 

malzemesi toplamış v:e mesela Türkmenler, Kırgızlar, Bur
yatlar, Kalmuklar vesaire gibi Türk ve Mongol kabileleri 
içinde yaşayıp canlı örnekler Ü2'.€rinde de tetkiokata fırsat 
bulmuştur. Talbii bu kıratta bir alimden Türk ırkı hak
kındaki hükümlerinde en ciddi bir bitaraflıktan ve eski 
a.limlerin taassup ve tarafgirlikle düştükleri hataların ar
tık tashihinden başka bir şey lbeklenmemesi. lazım gelir. 

Fakat ilminin büyüklüğüne, dünyamn her tarafında umu-
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mi ibir alaka uyandıran eserlerinin kıyınet ıve kuvvct.ııı•• 
rağmen, (Dr. Monrtandon) yalnız işte bu noktada , yani lıu 
Türk ırkı noktasında ibitaraf davranamamış, tamamiylo 
sathi ve Avrupa ilmi için: an'anevi bir mül8.haza scrdiylo 
iktifa edivermek hafifliğinden ibir türlü kurtulamamıştı r !  
Bununla beraber, daha yeni eserler üzerinde büyük ibir te
sir icrasından da hali kalmış değildir. 

(Montandon) ibeşeriyert:i ilkönce «Grand'races» ismiy
le dokuz ana ırka ayırdıktan son:ra bi�birile olan münasc
betlerine istinaden ıbunları beşe indirir ve bu beşlik tas
nifıteki ana ırkiara «Pygıroi:de»,  «Negroide», «Vedd auJ
traloide»,  «Mongolo1de» ve « Europoide» isimlerini verir 
(s. 115-121) . Her «Grand'race-Ana ırk» ikinci derecede 
bir ta:knn «Race - Irk » lara ve her «<rk» da üçüncü dere
cede ibir takım «Sous - race - Tali Irk » lara ayrılır (s. 
100) . Bunlardan bizi ilmrada bilhassa a:lakadar eden züm
re «MOnb>"Oloide » ana ırkıdır. Çünkü müellif, Ondokuzunc11 
asır aJimlerinden ekserisi gibi Türk ırkını işte bu etnolojik 
zümreye nispet eder ! Onun tasnifine göre «Mongolo'ide » 
ana ırkımn ayrıldığı kollardan biri de «Race touranienne» 
ismini alan bir «Turan ırkı» dır (s. 233-236) . 'l'ürkler, 
•ratarlar, Yakutlar, Altaylılar işte bu «<rk» ın birer ko
ludur : Yani bunlar birer «Tiili ırk» demektir ! Fakat bu
rada mühim bir mesele vardır : (Montandon) a göre bu 
«Turan ırkı» müstakil bir ırk değ.il, «melez:; bir zümredir, 
bu «melezlik - metissaıge», ıbirfuirine müsavi nispette «EU
ropoi:de » ve «Mongoloi:de>;. kanlarının karışımından hasıl 
olmuştur. Onun için Tura;nlı tipi Avrupa ve Mangol tipleri 
arasında mütevassıt ibir melez tipidir ; (Dr. Montandon ) a 
göre Rus Türkistanından Kırıma kadar «Kırgız» , «Ti.irk
men », «Tatar» ve «Anadolu-Rumeli Türk » tiplerinin tem-
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sil ettiği bu «Europoide-Mongolo'ide» ırkının antrapolo
jik vasıfları şunlardır : Saç ve göz rengi koyu, boy orta 
(1 ,66) , kafa 1biçimi :brakisefal, renk beyaza çalar sarımtı
rak esmer, elmacıklar çıkıkça, dudaklar kalınca, gözler 
«mi-mongoloide-yarı mongoloid» yani biraz yukarı doğ
ru çıkık ! .. 

(Dr. George Montandon )  «Ologenisme» esasını kabul 
eder ; yani en «Polygeniste» ler gibi beşerin muhtelif meD
şelerden çıktığına, ne de «Monog€miste» ler gi:bi bir tek 
menşe esasına inamr : Onun kanaatince b€şeriyete muay
yen bir coğrafi menşe arama:k doğru değildir ; bütün in
sanlık bütün yeryüzünde teşekkül etmiştir ; onun için 
«Grand'races» dediği ana ırklar zaman ve rnekanca daima 
bi�birile karışık bir halde yaşamıştır (s. 98-99 ) .  İşte bıı 
ilk devirlerdeki ana ırıklarda muahhar ırkların antrapo
lojik vasıfları rüşeymi bir halde mevcuddur. Bu muahhar 
ırklar işte o vasıflann muhtelif şeriat içinde tebarfuünden 
hasıl olmuştur. Tesalüıb ve ihtilatla iklim tesirleri bu şe
raitin en mühimlerindendir. Fakat «Turan ırki »mn antro
polojik evsafını tekarrür ettiren tesaliib, (Montandon) a 
göre çok «muahhar» bir hadisedir (s. 112-113 ) :  Yalmz 
bunun hangi devre ait olaıbileceği hakkında müellifin hiç 
bir mülahazası yoktur. 

Antropoloji ve etnoloji ilimleri «saf ırk» kabul etmez : 

Bütün ırklar birbiriyle 'karışmış ve az çok birbirinin tesiri 
altında kalmıştır. Fakat ( Montandon ) un Türk ır<kı hakkın
daki nazariyesi ibu esasla alakadar değildir : Onun kanaa
tince Türk ırkı «Europoide» ve «Mongoloide» isminde iki 
ırkın muahhar bir ihtiHl.tından doğmuş melez bir zümreye 
mensuptur. Fakat niçin böyledir ? Hangi devirde ve hangi 
şerait altında; �böyle geniş ıbir ihtilat vukua gelmiştir ? Bu

nun delilleri nelerdir ? Doktor işte bütün bu mukadder su
alleri cevapsız bırakır. Onun nazarında Türk ırkı melez ol-
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d uğu için melezdir !  Bu tuhaf telakkinin yegane bıl inıı.d 
noktası, !büyük müellifin nazariyeler serdine pek miisail 
olan ilmi salahiyet ve şohretinden ibarettir ! Hatta bun
dan dolayı «Raciologie - Irkiyat» sahasında kendisinden 
sonra eser yazanlar onun bu girbi nazariyelerini olduğu gi
bi tekrar etmekten başka bir şey yapmamışlardır : Meselfı 
Paris Fen Fakültesi profesörlerinden (J. Millot) ile «Ta

rih-i tarbii» müzeomunda Laboratuar Direktörlerinden 
(Lester) in «Beşer ırkları» na ait müşterek eserlerinde 
İran Türkmenleriyle Anadolu ve Rumeli Türkleri hep ay
ni «Turan wkı»nm melez unsurları şeklinde gösterilir (1) . 

Bu hususta (Montandon) un saliilıiyet ve şöhretinden baŞ
ka bir şeye istinad etmiyen bu iki müellif, gene aynı me
haza istinaden mongoloid Laponlan beyaz ırkı mensup 
göstermekte her nedense hiç bir mahzur görmemişlerdir ! . .  

( Dr. Montandon) bu melezlik nazariyesini bizzat icad 
etmemiş, hiç zahmet çekmiyerek ilim tarihinde hazır bul
muştur : Türk ırkı hakkında eski Çin vesikalarından en 
yeni Avrupa memibalarına kadar lbu nazariyenin mütema
diyen lbiııbirini nakzeden şekillerine tesadüf edilir ; mesela 
( Stanislar Julien) in tercüme ettiği «Pien-i-tien» ismin

deki Çin meııbaına göre «Gök-Türk» lerin ecdadı muhte· 
lif cinslere mensuptur (2)  ; fa1kat bundan maksat muhte
lif ırklar değil, muhtelif Tüi'Ik kaJbileleri olmak lazımgelir 
ve bu da Çin menbaının kullandığı «karışık barlbarlar» ta
birinden anlaşılmaktadır : «Kanşık», fakat Çin'e nispetle 

( 1 )  Les races humaines, 1936 Baris tab'ı, s. 95. 

(2) Documents historiques sur les Tou·kioue (Turcs) ,  1877 

Paris lıaib'ı, S. 24. 
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hepsi ayni «barbar» ırk, yani «Türk» . . .  Daha sonra, İran 
Mangolları d�vrinde (Gazan Han) ın emriyle Türk ve 
Mangol ırklarıııı biııbirine !bağla:mak için «Caıni'üt-te. 
varih» isınile meşhlU' eserini yazmış olan yahudi (Reşi
düddin) ve daha doğrusu (Reşidüddevle) de �birinci cildin
de Tüvk tipinin Mongol tipinden ayrıldığını Türk mitolo
jisindeki (Oğuz Han) devrinde Türklerin garoa hicret edip 
İram:lılarla ihtilat etmelerine ve i:klimin tesirine atfetmiş
tir (1) . On sekizinci asrın başlarından Ondokuzuneu asnn 

sonlarına kadar Avrupa ilminde de bu efsanevi Şark riva
yetlerine pek ehemmiyetsi:! bir takım tahavvüllerle hemen 
aynen tesadüf edilebilir : Mesela Osmanlı İmparatorluğu
nun askeri teşkilatını o zamanki Avrupaya tanıtmak için 
mühim hir eser yazmış olan Kont (de Marsigli) , Tiirklerin 
şimdiki Türkiye topraklarına geldikten sonra Rumlar, Er
meniler, Yahudiler, RusLar, Avrupalılar ve Kafkasyalılar

la ihıtilat ederek ırk! tiplerini tamamiyle değiştirmiş ol
duklarından ve hatta «eski Türklerle Türk isminden başka 

bir alakaları kalmadığından» bahsetmiştir (2) ! On doku
zuncu asrın Türk düşmanlığında en ileri giden alimlerin
den (Girard de Rialle) ibu hususta Miladın Onuncu ve On
birinci asırlarında Oğuzların garba doğru rnuhaceretlerini 
esas ittihaz ederek İran1 unsurlada ihtilat ettikleri ve ha
rem dairelerini beyaz dil:berlerle doldurdukları için bir kaç 

nesil sonra eski Mongoloid tiplerinden eser kalmarlığını 

iddia eder ve o d� tıpkı (Marsigli) gihi yeni Türklerin es
ki r.rurklerle isimlerinden 'başka hiçbir alakaları kalmadı

ğın:ı söyler (3) ! Meşhur antrapolog (Dr. P<'Lul 'ropinard) 
daha' yakın zamanlara inip Osmanlı devrinde Çerke�der ve 

(:1:) Ayasofya Kütübhanesi, No. 3034, s. 60. 

(2) L'etaıt militaire de I'Empire ottoman, 1732 La Haye tab'ı, 
s. 8. 

(S) Memoire sur I'Asie centrale, 1875 Paris mıb'ı, s. 61-62. 
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Rumlada umumi bir tesalüıb ve ihtilii.t esasını müdafa 
eder ( 1) ! Türk tarihile meşhur olan (Leon Cahun) hiçbir 
devir göstermiyerek yalnız Türklerin beyaz ırklada ihtilat 
etmedikçe mongoloid kaldıklarından dem vurur (2) ! (Le·· 
normant) da Türk tipinin beyaz ve sarı tipler arasında 
mütevassıt, yani melez bir tip olduğunu söyler ( 3 )  ! . .  

(Montandon) un iddiası işte bütün ibu mütenakız fa
raziyeler tarihinin yeni bir ifadesi demektir. Burada an
cak en mühimlerinden bahsedebildiğimiz ibu eski Şark ve 
Garb rivayetlerini birbiriyle karşıla�tıracak olursak, çok 
tuhaf bir netice karşısında .kalırız : Çiniilere göre Türk ır
kının melezliğini iııtac eden ihtilat Türk kabileleri arasm
da Miladdan evvel şimali Çin'in «Şansi» vilayetinde ol
muş, (Reşidüddin) e göre efsanevi devirlerde İran hudu

dundaki lranlılarla, (Rialle) e göre MiHi.ddan sonra 10, ll 
inci asırlarda Orta-Asyanın gar!bındaki 1rani unsurlada 
(Marsigli) ile (Topinard) a göre Osmanlılar devrinde Kaf

kas ve Avrupa: milletleriyle vukua gelmiş ve ( Cahun) le 
( Lenorma:n:t) a göre de kirnıbilir hangi devirde kimbilir 
hangi ırklarla ihtilat edilmiştir !  Görülüyor ki ne tarihler, 
ne memlekeıtler, ne milletler ibirbirini tutmuyor ! Bazı ih
tiyatlı müelliflerin hiçbir tarih, hiç!bir memleket ve hiçbir 

millet zikretmemeler� herhalde işte bu tuhaf vaziyetle 
aHikadar olsa gerek ! . .  

* 
* *  

(Montandon) un da , ondan evvelki ve ondan sonralı:i 
faraziyecilerin de müşterek esaslarında her nedense ihmal 
edilmiş mühim bir no�ta var : Türk ıl'kının melezliğin i is
pat ve tespit edebilmek için lbir kere en eski Tiirk tipin in 

. 1 )  L'Anthropologie, 1879 ParLs tab'ı s. 484. 
(2) İntroductlon a I'histoire de I'Asie, 1896 Paris ta;b'ı, s. 37. 
(3)  Histoiı'e anclenne de !'Orient, c. ı, 1881 Paris tab'ı, �- 357. 
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muhtelif m illetiere ve muhtelif arkeolajik deviriere ait en 
eski vesikalara istinaden en ince noktalarına kadar tayin 
ve tavzih edilmesi ve ondan sonra da· eğer bu tip bir ta� 
havvül ve istihale geçirmişse seibepleriyle beraber onların 
da meydana çıkarılması lazım gelir. Bunu yapmadan mc
lezlik iddia etmek, tenkid ve tetkik usullerinin bu kadar 
ileriediği 'bir asırda Türk ırkı aleyhindeki tarihi an'aneyi 
hiç tenkid ve tetkik etmeksizin olduğu gibi tekrar etmc:k-· 
ten başka bir şey değildir. Eğer Orta-Asyada bir ihtil.fı.t 
olunmuşsa, bazı Türk krubilelerinin mongoloid unsurların. 
tesali.iıbünden dolayı lbu ihtilat Türk ırkının lehine değ H ,  

aleyhine olmuş ve en eski vesikaların en güzel beyaz ırk 
örneği şeklinde gösterdiği en eski Türk tipinin bazı kab i
lelerde az çok !bozulmasına sebep olmuştur. Buna mukabil 
din ve dil ayrılığı vesaire gibi sebeplerden dolayı en az 
ihtilata maruz kalan Anadolu Türkleriyle aşiri ·teşkiHl.tla
rını binlerce yıllardamlberi muhafaza ederek hemen hiç bir 
ihtilata maruz kalınıyan Tiliıkmen oymaklarının idame et
tikle-r�i temiz ve halis tip, ıbütün bu melezlik iddialarını en 
eski tarih ve arkeoloji vesikalarİyle iberaiber tekzib eden 
canlı deliller demektir. Bütün <bu eski ve yeni delillerde 
(Mantandon) un ve selefleriyle, halefierinin bahseıttikleri 
mongoloid va;sıflardan eser bile yoktur. 
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BÜYÜK TÜRK IRKININ UGRADIGI iFTiRALAR 

Geçen gün kıymetli bir dostum memleketimizdeki 
TÜI"koloji tetkiklerinden bahsederken çok mühim bir nok
taya temas etti : En eski devirlerden 1bugüne kadar Türk 
ırkının uğradığı iftiraların membalarından toplanıp tasnif 
edilerek kaç cilt tutarsa aynen neşredilmesi ve metinlere 
şerhler ilave edilerek mahiyetlerinin meydana çıkarılması 
çok faydalı olacağını söyledi. Bu o kadar büyük bir iş ki, 
yani Türk ırkı o kadar çok iftiraya uğramış ki, bunları 
yalnız toplamak bile bir kişinin bütün hayatını ve hatta 
bir ilim heyetinin birçok yıllarını işgal edebilir. Fakat işin 
azameti kadar böyle lbir fedakarlığa değecek bir ehemmi
yeti de var : Asya, Avrupa ve Afrikanın bir çok memle
ketleriyle milletlerini Milattan evvelki zamanlardanberi 

devir devir ve ülke ülke teshir edecek asırlarca Eski dün
yayı idare eden üstün bir ırka wlt olmuş n:ıkların rahmet 
okumamalarından ta'bii bir şey olamaz. Tarih, antropoloji, 
etnoloji, etnografya ve lisaniyat gibi sahalarda bugün bile 
ilmi tesirleri hala devam eden esiki iftiralarma en mühim 
sebebi işte bu siyasi ve tarihi vaziyette gösterilebilir. 

Bunlar şarkın ve garbın o muhtelif dillerinden ne za
man toplanacak, kim toplayacak, kimler tercüme ve şerh
edecek ? Tabii bu cihetle salahiyettar makamlo.rla mües
seselerin düşüneceği şeyler . . .  Bizim düşündüğümüz şey, 
böyle bir teşebbüsün gerek 'I'ürk ırkma atılan iftiraları 

Türklük Meseleleri : 10 
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bilmek, gerek bunlann mahiyetierini bütün dünyaya bil

dirmek hususundruki ehemmiyet ve lüzun:ıundan 1baret. 

Bizce böyle bir teşebbüse girişilirken, toplanacak mc 
tinleri dillere yahut deviriere ay1rmaktan ziyade, mevzu
larına göre tasnif ederek aynı bir isnadın hangi milletler 
tarafından hangi devirlerde tekrar edilmiş olduğunu men 
şeinden itibaren takip eden bir usulün tercihi daha fayda

lı olabilir. Gerek meselenin esasındaki ehemmiyeti, gerel( 
böyle bir tasnif usuliinün temin edebileceği vuzuhu birkaç 
misal üzerinde daha iyi tespit edebiliriz. 

Türk ırkının bütün tarih boyunca uğradığı iftiralann 
başlıcaları şu !birkaç asla irca edilebilir : 

1) «Mongoloid» denilen sarı ırka mensubiyet iddiası, 
2) Yahudi, Hıdstiyan ve Müslüman dinlerinde birçok 

hurafelere mevzu teşkil eden «Ye'cuc ve Me'cuc» 
taifesiyle Türk ırkının birleştirilmesi ; 

3) Tip itibariyle «Nesnas» ismi verilen canavar şek
linde tasvir edilmesi ; 

4) «Yamyamlık» isnadı ; 
5) Medeni kaibiliyetten ve zekadan mahrumiyet if-

tirasi ; 
6) Türk diline «fakirlik» izafesi ; 
7) Türk ve Mongol dillerinin menşe birliği iddiası ; 
7) TU.rk ve Mangol dillerinin menşe birliği iddiası ; 
8) Siyasi kabiliyetsizlik ve idaresizlik isnadı . . .  

Türk ırkı hakkında bilhassa: eski ecnebi vesikalarında 
tesadüf edilen hakaret kelimeleri de toplanacak olsa, onlar 

da ayrı bir fasıl teşkil edebilecek kadar büyük ibir yekün 

tutaıbilir. Bunların ehemmiyeti, yukanki iftiraları tertib 
edenlerin zihniyetierini göstermesindedir. Bilhassa Orta-
zamanların hıristiyanlık taassubunu ifade eden bu baka-
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ret kelimelerinin en hafifleri «iniquissimos Turcos = GıHl· 
dar Türkler» ve «iniquissimi iba!'lbari = Gaddar ıbarbarlar·:v
gibi küfürlerdir. ( 1 ) . 

* 
* *  

Şimdi ibu isoatların en mühimlerini sıra ile gö7..dcn 
geçirelim : 

1 - Türk ırkının «Mongolo'ide» ve «Xanthoderme» 
denilen san ırka mensubiyeti hakkındaki nazariye ilkönce 
Hicretin sekizinci ve Miladın on dördüncü asrınm ilk sem
lerinde İranda tedvin edildi. O zaman İrana hakim olan 
Mangolların ilk müslüman hükümdarı (Gazan Han) ' ve
zaret makamına çıkardığı Hemedanlı Yahudi hekimi «Re
şidüddin» e «Cami'üt-tevarih» ismile meşhur bir tarih yaz
dırarak ibunmı muhtelif cililerinin muhtelif yerlerinde 
Mongol ıve Türk ırklarını aynı bir menşede birleştiriyor
du : (Gazan) ın bundan maksadı, büyük dedesi (Çingiz) in 
zuhuruna kadar Asya tarihinde hiç bir rnühim rolü olmı
yan Mongol ı:rıkına Türk tarihinin mefahirinden hisse çı
karmaktı. Bunun için Yahudilerin «Teıvrai» etnografyasın
daıki « Yafes» efsanesinden istifade edilip Türklerle Man
golların birbirinden ayrı menşeleri işte bu efsanede birleş
tirildi. Bu meşhur eserin telif ve tertibindeki sahtekarlık
lar hakkında müsteşrrk (Blochet) nin eserlerine müracaat 
kafidir (2) . (Reşidüddin) ünvanına rağmen ihtida bile et
memiş olduğu ispat edilen bu sahtekar Yahudi, kendi za
manındaki Türklerin sarı ırkla alakadar olmıyan beyazlı-

(1) «Gesta Francorum et aliorum Hlerosolimitanorum», (Bre
hier) neşri, 1924 Paris tab'ı, s. 54 ve 74. 

( 2) Edgard Blochet, «İtropduction a I'histoire des Mongols de 
Fladl-Allah Rashid-e-ddin, 1910 Leyden tab'ı, Gibb külliyatı, c. 12. 

s. 30 ve 144-149. - «Notices et eıcraists des manuscrits de la Bib
liotheque Nationale et autres Bibllotheques», c. 41•, 1923 Paris tab'ı, 

s. 106. 
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ğını Türk ırkının şarktan garba muhaceretinden müte
vellid bir iklim ve ihtilat esasiyle izah etmek istiyordu ( 1) . 
19. uncu asır Avrupa alimlerinin bu hususta en mühim 
mehazi işte bu eser oldu. Osmanlı İmparatorluğunun As

keri Teşkilatını Avrupaya ilk tanıtan müelleflerden Kont 
(de Marsigli) de tıpkı buna benzer bir nazariye uydurarak 
Türklerin Anadoluya geldikten sonra beyaz milletlerle te
salüb ve ihtilat edip eski tiplerinin Mongoloid evsafın ı 
kayıbettiklerinden bahsetti (2) . Trubii şarktaki (Reşidüd
din) ve gai'ibdaki (Marsigli) nazariyelerinin bu tasalüb ve 
ihtilat efsanesini Anadoluya gelmeden evvel ve geldikten 
sonra gösteren iddiaları arasındaki tenakuza dikkat bile 
eden olmadı ! En eski Çin, Arap, Acem vesaire vesikaların
da tasvir edilen en eski Türk tipinin Mongollukla zerre 
kadar alairadar olmadığına da bakılmadı. Fazla olarak, 
Orta-Asyada birçok Mongoloid unsurların lisan itibarilc 
Türkleşmiş olması ve bilhassa Gök-Türklerden itibaren 
«Türk» isminin tıpkı şimdiki Türkiye'de olduğu gibi muh
telif unsurlara şamil siyasi bir tabir mahiyetini alması da 
Türkle Mangalun birbirine karıştırılması gibi tuhaf bir 
netice hasıl etti. 

«Essai sur I'negalite de races humaines» ismindeki 
eserile ırklar arasında medeni kabiliyet bakımından bir 
nevi meratib silsilesi ihdas eden meşhur Kont (de Gobi
neau) nun «Gobinisme» ismiyle her tarafa yayılan mesle
ğine göre, sarı ırka mensubiyet demek, beyaz ırkın mede
ni k!:l.lbiliyetinden mahrumiyet demekti. Türk ırkına karşı 

( 1 )  «CamLüt-tevarih»in «Tarih-i mubarek-i Gazfıni» ismindeki 
birinci cildi, arabca yazma nüsha, Ayasofya kütüphanesi, No. 3024, 
s. 60. 

(2)  «L'etat militaire de I'Empire Ottoman�. ı 732 La Haye tab' ı, 

İtalyanca - Fransızca nüsha, s. 8. 
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Haçlı seferlerinden kalan ırsi zihniyet için böyle bir mıa
sın istismar edilmemesine her şeyden eıvvel hissen inı k ılıı 
yoktu. Muhtelif Avrupa ve Amerika milletlerinin mektep 
kitaplarında 1bile Türklerin h§Ja sarı ırka mensup gö�;tc
rilmesi işte bu tarihi zihniyetin son tecellileri demekti r 
( 1 ) . Zaten en yeni ilmi eserlerde de Türkler, Mongollar ve 
Tunguzla.r aynı hir ırkın biribirile akraba zümreleri şeklin
de gösterilmektedir (2) . Tabii bütün bunlar, ilmi olmak
tan ziyade an'anevi bir Avrupa telakkisinin memnuniyet
le idamesinden mütevellit indi hir takım neticelerden iba
rettir. 

2 - «Kitab-ı-Mukaddes» in muhtelif yerlerinde bahsi 
geçen «Gog-Magog» ismindeki şahıslarla Kur'anda «Ye'
cuc ve Me'cuc» isimleriyle zikredilen cemaatler hakkında 
şarkın ve garbın Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman menba
larında ne kadar efsane varsa, Yahudilerle Araplar bun
ların hepsini Türk ırkına isnat etmişlerdir! Bu hususta en 
çok gayretkeşlik gösterenler Arap müfessirleridir. Mesela 
Hicretin sekizinci asrında yaşayan (İmam Hazin) , Arap 
tefsirinin bu husutaki izahatini hülasa ederek «Ye'cuc ve 
Me'cuc)) un «Türk ırk1» demek olduğunu kayclettik1.en son
ra (3 ) , bunların işi gücii «dünyayı tahrip» den ibn.ret ol
duğunu, bir kısmının çam ağacı iboyunda;, bir kısmının yüz 
yirmi arşın eninde ve yüz yirmi arşın ıboyunda, diğer b).r 
kısmının bir kulağını yatak ve bir kulağını yorgan yapa
cak bir şekilde ve nihayet başka bir zümrenin de yalnız 

( ı )  Bu mesel e haıkkında daha fazla tafsilat ve en eski Türk 
tipinin antropolojlk evsafına aid veslkalar için «Türklerle Hlnd· 
Avrupalıların menşe blrli(;"b hakikındaki eserimizin birinci clldlne 
bakınız : 1935 İstaiJJbul tab' ı. 

( 2 )  Bk : Rene grousset, «L'Emplre des Steppe.s», 1939 Pa.rı. .. 
tab'ı, s. 20. 

(3)  .:Lübab -üt-tevll», 1304 Mısır tab'ı, c. 3, s. 249 ve müteakıb. 
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bir karış boyunda olduğundan bahseder ! .. Zaten şarkta ve 
garbta Türk istilaları hep işte bu «Ye'cuc ve Me'cuc» 
akınlarıyla tefsir edildiğinden, dehşet içinde kalan mağ. 
lup milletler bütün ıbu hurafeleri Türk tipine izafe etmek
te elbirliği ediyor ve gittikçe bu efsaneler bellibaşlı bir 
edebiyat dairesi vücude getiriyordu : Mesela Miladın birin
ci asrın meşhur Yahudi müverrihi ( Jwephe Flarvius) «Ye-

..ıi Me'cUC» ismini «İskit» camiasma tatbik ettiği g1bi. 
�eıszm�l'l asır müelliflerinden ( Aethicus) da «Cosmogra
:JiJ;I.Tl' ıs.nundeki eserinde Türk ırkının «Ye'cuc ve Me'cucJ.• 
nesllllde:&ı•ıauğunu ilan etmişti ! İşte bundan dolayı Tür-k 
=w Nka olduğu giıbi garpta da «Statura deforme» şek
� tad edilen biçimsiz, yani Mongoid bir tip sayılı
y•ilekı 

�� - Arap müelliflerine göre Türk olan «Ye'cuc ve 
Me'cuc» ırkının bir kolu da «Nesnils» taifesidir ! Bu taife 
de çok uzun ve çok kısa olarak iki kısma ayrılır ve «çengel 
gibi tırnaklari», « canavar girbi dişlQri» olduğundan bahse
dilir (1)  ! Çeneleri «dev çenesi» ne benzetilir ve rbütün vü
cutları «kıllarla kaplanmış» gösterilir (2) ! Ne yazık ki, 
dindaşlarımız olan Arap alimleri, Ehl-i-Salip ordularına 
karşı memleketlerini müdafaa edip kendilerini rahat ya
şatan Türklere hem din, hem ilim narnma işte iböyle saf
satalar isnadından geri kalmamışlardır. 

4 - Bu «YÜZ yirmi arşın» yahut «bir karış» boyunda, 
«dev çeneli», «canavar dişli», «çengel tırnahlı» muhayyel 
ve mevhum «Türk» tipine bir de «yamyamlık» isnad edilir. 
Şark hıristiyanlarının Süryani, garb hıristiyanlığının La-

O )  Şilıab-üd-din Ahmed-in-i-Nüveyr , «Nihayet-ül-ireb fi fi.i-
nun-il-edeb», Köprillü Kütüphanesi, No. 1186, c. 2, s. 550. 

( 2 )  Yakut-ül-Ha:mevi, "'Mu'cem-i.il-büldan», 1323.24 Mısır tab'ı 

c. �. s. 49. 
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tin ve Arapların İslam edebiyatında. �buna ait birçok fı k r  ı 
la.ra tesadüf edilebilir ; hatta bu «Yamyamlık», 'l'iirkl(�ri •ı 
hem insan eti, hem hayvan liişesi yediklerine aid iki adet 
şeklinde gösterilir ! Mesela Miladın on ikinci asrında yaşn
yan Antakya Yakfı:bi patriği (Süryani Mikail) ,  meşhur va
kayinamesinde bu katmerli iftira yı şöyle kaydeder ( 1 )  : 

«Gıdalarını tefrik ve intihab husu.sunda TürkleTin hi!_, 
bir Teaideleri yoktur; yerde stiiriinen bütün malılukların hay 
vanları� vah.şi canavarları, yılanları, böcekleri ve kuşlan 
yerler; Lrl§eleri yerler; yavruZayan dişilerin karnında:n 
çıloa;n uzvı maddeleri yerler; hatta ölmüş iruıanlaın cena
zelerini bile yerler!» 

Yukarıda bahsi geçen Araıb müfe.ssiri ( İmam Haz.in ) 
de aynı eserinin aynı faslında rl'ürk saydığı «Ye'C<.1C ve 
Me'cuc»larını «filleri, vahşi hayvanları ve domuzları» ye
diklerinden bahsettikten sonra kendi ölülerini de yediıkieri
ni anlatır. Ve Hicri yedinci asrın meşhur müfessiri İranlı 
(Kadı Beyzavi) de bunların insan yemek i.tiyadında olduk

ları» rivayet edildiğinden dem vurur (2)  ! Gar<bın eski Yu
nan ve mualıhar Hıristiyan-latin edebiyatlarında da böyle 
bir ta,kım yamyamlık isnadlarına tesadüf edileibilir. Mesela 
(Herodot) un verdiği malumata göre (3 ) , «Mesajebler ya
ııi Aral havzasındaki İskitler gfıya analı:myle babaları ihti
yarlayınca öldürür ve koyun etleriyle beraber pişirip yer
lcrmiş ! Orta zamanların ilk asırlarında y;;ışayan Avrupa 
müellifleri de «Ye'cuc ve Me'cuc» ırkından saydıkları 
Türklerin yamyamlıklarından ıbah.setmiş ve hatta doku
zuncu asırda Macarlar ortaya çıkınca bu iftirayı onlara da 

( 1 )  4:Chronique», ( Chabot) tercümesl, 1905 Paris tab'ı, c. 8, fa.. 
sildil 2, s. 1'52. 

( 2 )  «Envar-üt-tenzib, 1848 Leipzig tab-ı, Kehf suresi. 
(3)  IV, 26. 
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teşmil etmişJeTdir !  Macar alimlerinden (Alexandre Eck
hardt) ın dediği gilbi, Amerika ve Rumanya mektep :kitap
larında bu çirkin hurafeye hala tesadüf edilmektedir ( 1.) ! 
İşin en tuhaf tarafı, Türklere ya;myamlık isnad eden Orta 
zaman Avrupa'lılarımn on birinci asırda ilk Ehl-i Salih 
tarafından Antakya mulıasara edildiği zaman, ellerine ge
çen Türk casuslarını kesip pişirerek büyük bir iştaha He 
yemiş olduklarım ıbizzat kendilerinin muhtelif vesikala
rında itiraf etmiş olmalarıdır (2) ! . .  

5 - Türk ırkının uğradığı iftiraların en mühimlerin
den biri de «medeni ka'biliyetten mahrumiyet» ve «zekL
sızlık» safsatasıdır : Gülünç sayılmaya bile deymiyen bu 
ahmakça safsatayı ciddi bir ifade ile ileri sürenler içinde 
on dokuzuncu ve hatta yirminci asır Avrupa müsteşriıkl�
rinin en mühim ve en meşhurları bile vardır : Mesela ge
çen asrın manıf iUimlerinden (Girard de Rialle) işte böy
le alimlerdendir ! Bu zarvallı, ad.amcağız Mangollar gibi 
Türkleri de sarı ırkı nispet edecek hepsini birden «aşa
ğılık» bir zümre sayar rve bunların zihinleri «ZekCisızlık de
recesinde ağır ve kalxı» olduğundan dem vurur (3 ) ! On
dokuzuncu asrın bu Fransız iUimlerinden sonra, yinninci 
asrın daha mühim bir Alman alimi de aynı fikirdc bulu
nur : Şarki Türkistan medeniyetini Türk ırkına bir türlü 
yakıştırmak istemiyen (von Le Coq) da mutaassıb ve ko
yu bir Türk düşmanıdır ; onun fikrince o parlak medeni
yeti kuranlar Türk olamaz, çünkü Türkler medeniyet ku
ramaz ! İşte ibu hissi mantık, o mutaassıp alimin: 

( 1 )  «Körösi Csoma-Archlvum», 1926-1932 nüsha:sı, «La legende 
de l'origine troyenne des Turcs» serlevhalı etüd, S. 427 .. 

(2) Bk. : İ. F. Michaud, «Bibliotheque des Croisades�. c. 2, 
:ı. 555 ve miiteakıb. 

( 3 )  «Memoire sur I'Asle centrale», 1'875 Paris tab'ı, s. 82. 
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«Ben bu medeni ırkı lrani bir asla nispet etmek 'li(' 
bunlıara (Sogiilular) demek taraftaı-ıyım!» 

Demesine bile sebep olur (1) ! Hatta bu kadarla da 
iktifa etmez : Eski Arap ve Acem şairlerinin beyazlıkla

riyle güzelliklerini methettikleri Türklerin bile mahza b·�
yaz ve güzel olduklarından dalayı Türk olmamaları lazım 
geldiğinden, «Türk» ismi verilen bu ıbeyaz güzelierin her 
halde Türkleşmiş ibir takım Hind-Avrupalılardan ibare:t 
olması icap ettiğinden ve netice olarak Mısırda güzel san'

atları inkişaf ettiren (Tolun) ve (Baybars) gibi Türk hü

kümdarlarının da. kat'i:yyen «Barbar» yani «Türk» olma

yıp mahza medeniliklerinden dolayı Türıkleşmiş olmalan
na hükmetmek zaruretinden bahseder (2) !. . 

* 
* *  

Benim burada yalnız birkaç örneğini gösterdiğim bu 
gülünç iftiralara Türkler gülüp geçeb ilirse de Türk olmı

yanlar ne güler, ne geçer ! Böyle şeylerin zihinlerde daim:ı 

bir tesiri kalır. Onun için bunların muhtelif dillerdeki rne
tinlerini toplayıp tercümeleri ve şerhleriyle berab2ı· k�ç 
cild olursa olsun neşretmek , yani hepsini bilmek ve hepsi
nin mahiyetini bildirmek Türklüğün ve Türkçülül�iin en 
mühim vazifesi demektir. 

( 1 )  «Exploration archeologique a Tourfan», 1910 Paris tab'ı, 

s. 2. 

( 2 )  Aynı eser, s. 5-6. Eskikitaplarim.com



«TÜRKİYE,, KELiMESi 

Yeryüzündeki devletlerin resmi isimleri hep kendi 

dillerinde olduğu halde, yalnız bizim 'l'ürk devletinin i.Jnı i 
Türkçe değildir ! Bu kelimenin, hakiki mahiyetini tespit 
için her şeyden c:wvel bir kere dil ve tarih bakımlarından 
tetkild lazım gelir. 

1 - «Türkiye» tabiri bir kökle bir eklentiden mürek
keptir : «Türk + iye = Türkiye» !.. Burada «Türk» köküne 
eklenen «-iye» lahikası türkçe değildir ve Türk dil inde 
coğra:fi veyahut siyasi isim teşkil edecek böyle hir edat 
yoktur. Bu vaziyete göre «Türkiye» tabirindeki «-i:'Jc» 
lfthikasının ya İtalyancadan, ya Yunancadan veyahut da 
Ampçadan geçmiş olması lazım gelir : İtalyanca'da «Türk 
mcmleketi» manasına «T1frchi4» = «Tnrkiya)> şekli kul
lanıldığı girbi, Yunanca'da « Turkiya» ve Arap dilinde de 

«I'�d-dev1et-üt-Türkiyye» veyahut sadece «El-'l'ürkiyyc» 
çekiiierine tesadüf edilir. Fakat bizim «Türkiye» tabirin.
d<�ki «-'iye» eklentisi ne İtalyanca veyahut Yurıanc:mın 
«Tnrkiya» kelimesindeki (c-iya» Jfllıikasımn ve ne de 
Arapça «Et-'l'ürlviyye» tilJbirindeki «--iyye» eldentisinin 
tamamiyle aynı değildir. Çünkü İtalyan ve Yunan eıklenti
lerinin sonunda: bir «--8» yerine bir «--C?, bulunduğu gibi, 
Arap lahikasında da bir «-Y- » yerine iki «-YY-» vardn· ! Bu 
\raziyet, bizdeki «Türkiye» tabirinin İtalyanca ve Yunan
ca «Turkiya» şekline mi, yoksa Arapça «Et-Türkiyye» t2.
birine mi kıyas edilerek takarrür ettiğinde tereddüdü mu-
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db olacak kadar karışıktır. Eski Türklerin Akdenize çık· 
tıkları devirlerden itibaren Bizans, Venedik ve Ceneviz 
devletleri gibi Rum ve İtalyan hükümetleriyle askeri ıve ti
cari münasebetlerde bulunmalan Avrupa coğrafyası
na ait trubirlerin Türk diline bilhassa İtalyancadaki şekil
leriyle girmelerine sebep olmuştu : Mesela İngilizce 
«England» yerine İtlyanca «İnghiUcrra;;, ve F'ransızca 
«France» yerine İtalyanca «Francia = França» şekilleri
nin takarrürü işte bundandı. Ayni vaziyelin «Tü:; kiye» 
tabirine de şamil olmak ihtimali çok kuvvetlidir : Zaten 
bu kelime lngilizcede «Turkey», Almanca'da «Türkey» ve 
bilhassa Tanzimattan itibaren Türkler arasında en fazla 
intişar etmiş Garb dili olan Fransızcada «1'urquie» şek
liyle ltalyancamn «Turchia» şekline çok ya.klaştığı için, 
bütün bu Avrupa tabirlerine mukabil tarihi itiyadın tesi
riyle İtalyan şeklinin umumi bir mikyas teşkil etmiş ol
mak ihtimali çok kuvvetlidir. Hatta bundan dolayı resmi 
imlanın « Türkiye» şeklinde takarrürü üzerine eski Darül
fünun müderrislerinden Avram Galanti bu imlamn İtalyan 
telaffuzu esas tutularak « Türki.ya» şeklinde tashihini bile 
teklif etmiştir. (1) ! Fakat bu ilk ihtimale mukabil, İslam 
kültürünün tesiriyle Arapçad:ıki «Et-Tü:rkiyye» şeklinin 
esas ittihaz edilmiş olmak ihtimali de ihmal edilerniyecek 
kada.r lmvveth sayılabilir. Zaten Tanzimat devrinden iti
baren Cumhuriyet devrinde resmi imianın «Türkiye» şek
linde takarrürüne kadar hem «Türkiye-Türkiyye», hem 
« TÜ1"kiya » şekillerinin gelişi güzel kullanılmış olması, 
muhtelif müellif ve muharrirlerin şahsi kültürlerine göre 
hem İtalyan, hem Arap şekillerinin ayni zamanda esas it
tihaz edildiğini gösterir. Herhalde şurası muhakkaktır ki, 

( ı )  Avram Galanti, «Küçük Türk tetebbülerL>, 1925 !stanbul 

tab'ı, s. 88. 
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Arap ve İtalyan örneklerinden hangisi esas tutulmuş olur
sa olsun, bunların her ikisi de bizim için yabancıdır. 

2 - Tanzimat de.rvrinden itibaren bizde devlet ve 
memleket ismi olara!k «Türkiye», «Türkiya», ve «Türkis� 
tan» tfubirleri kullanılmıya başlar. Büyük Türkçü (Ali Su
avi) merhumun Türkiye» ismindeki 104 sahifelik eserin
de hep bu imiayı esas ittihaz etmiş olmasına mukaıbil (1) . 
müverrih (Hayrullah Efendi) bazan «Türkiya» imliisııu 
kullanır ve (Ziya Paşa) ile (Namık Kemal) de çok defa 
Türkistan» twbirini tercih ederlerdi (2) . Mesela (Ziya 
Paşa) « Türkistanın esbab-ı tedennisi>) diye « Türkiye» 
ha�kında bir makale yazıyor ve (Namık Kemal) de Fran
sızların Jeunes Turcs» tfubirini «Türkistan'ın erbab-ı şe� 
babı» şeklinde türkçeye tercüme ediyordu. «Türk·iye» ma
nasında kullanılan bu « Türkistan» tfubirine ibazı ferman
larda hile tesadüf ediliyordu : Hatta (Sultan Reşa d) ın son 
Avusturya imparatoru (Şarl) e verdiği fahri Müşirlik fer
manında «Biz kibi-liUf-il-Mevld Türkistan ve şdmil oldu
ğu bilcümle memalik-u-buldômın padi§ahı . . .  » şeklinde bir 
ibare vardı. Halbuki bu «Türkiye» ve «'Türkistan» tabir
lerinin dili bakımından türkçeyle alakaları olmadığı gibi, 
tarih ve coğrafya bakımlarından da ayni isimleri taşıyan 
başka memleketler ve başka devletlerle ilti:basa meydan 
vermek mahzuru da vardır : Bir kere «Türkista:n » kelime-
sinin sonundaki «-sitan» lalıikası türkçe değildir, acenı
ce bir mekan edatıdır ;  fazla olarak coğrafya ve tarih iti
bariyle lbu isimle şöhret bulan ölke bizim memleket de
ğil, Orta Asyadaki kıt'adır. Tıpkı bunun gibi, «Türkiye» 
şekli de !bizden başka Mısırdaki Türk kölemen deıvletle
rine alem olmuş ve mesela Arab müellifleri bu Kölemen 

{ 1 )  Ali Suavi, «Türkiye», 1289 Paris tab'ı, s. 19-20. 

(2)  İhsan Sungu, Maarif Vekilliği tarafından neşredi!en «Tan
zimat» cildinin «'l'anzimat ve Yeni Os.maJıblıar» faslı, s. 840, not 9 1 .  
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saltanatma «Eddevlet-üt-Türkiye» ismini vermişlerdir !  
Hatta bu isim o devletin resmi isimlerindendir (1 ) . Yal
nız Arab müverrihlerinde değil, Osmanlı müelliflerinde 
ibile bu tesmiye tarzına tesadüf edilir : Mesela (Nişancı 
Mehmed Paşa) Mısır Kölerrien devletine tahsis ettiği fas
la «Beyan-üd-devlet-it-Türkiyye» ismini vermektedir (2) . 

Tarih ibakımından vaziyet böyle olduğu gibi , coğraf
ya itibariyle de «Türkiye» kelimesinin ifade ettiği mef
hum, muhtelif deviriere göre damlıp genişleyen bir saha 
teşkil etmektedir : Osmanlı İmparatorluğunun geniş l eme 
devrinde Avrupalıların Asya, Mrika ve Avrupa vilayet
lerimize teşmil ettikleri bu t§;bir, bir zaman yalnız Ana
dolu Selçuki devletine ve ondan sonra da «Ta·vaif-i mü� 
luk» deıvrinde Anadolunun yalnız Osmanlı idaresindeki 
kısımlarına münhasır bir mana ifade etmiştir. 

Bunun en vazılı misalini Miladi On üçüncü asırda İs
tanbul Lfutin İmparatorluğu tarihini yazan «Dördüncü 
Ehl-i Salib»  rüesasından (Geoffroi de Ville-Hardouin) in 
Conquete de Constantinople» ismindeki eserinde görebi
liriz : Latinlerin İstanibul'u fethi üzerine payitahtını İznik 
şehrine narkleden Rum İmparatorluğundan bahsederken. 
(Ville-Hardouin) o zamanın fransızcasiyle şöyle söylü

yor (3) : 

En eel termine� ToZdres li Ascres qui tenait la terre 
d'autre part del Braz devers la Turqu'te) avoit trives a 
l'empereur Henri . .  » 

( 1 )  Ananiasz Zajaczkowski, «Maınuel arabe de la langue des 
Turcs et des Kiptschaks», 1938 Varşova tab'ı, s. VI-VIT. 

(2) «Tarih-i Nişancı Mehmed Pruja», 1279 İstJanbul ta:b'ı, 

s. 83. 
(3)  «Conguiıte de Constailltinople» 1•882 Paris tıab'ı, s. 270. 
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Yani : �Boğaziçinin öte yakasında Türkiye istikamc
tindeki araziye hakim olan (Teodor Laskaris) o sırada 
lmparator (Hanri) ile mütareke halindeydi . » 

Müellifin burada «Türkiye» den maksadı tekmil Ana
dolu değil, yalnız Anadolu Selçuki devletidir :  O sırada 
Rumların elinde bulwıan «lznik» havalisi bu tesmiye dai
resine dahil değildir ! Hatta «Türkiye» kelimesi bu gibi 
vaziyetlerde yalnız TiWk milletinin milli toprağı mfması
na da kullanılmıştır. Bunun da en bariz delilini ( Orhan 
Gazi) devrinde Anadoluya gelen anonim bir İspanyol pa
pasının eserinde bulabiliriz : On Dördüncü asırda yazılan 
bu eserin bundan otuz sene evvel neşredilen ingilizce ter
cümesine göre, İspanyol seyyahmın « 'l'urquia» şeklinde!ü 

bahsettiği mıntıka Anadolu'nun bütün Türk memleketle
rine ş8.ınil değildir, yalnız ( Orhan Gazi) nin idaresindeki 
Osmanlı toprağına münhasırdır (1) . Diğer Türk Beylik
lerinin hiç biri bu tesmiye sahasına girmemiştir !. 

Bu vaziyete göre «Türkiye» kelimesinin türkçe olma
dıktan başka milli, tarihi ve yahut coğrafi bir kıyınetten 
de mahrum olduğu muhakkak demektir. Şu halde bütün 
mesele devletin tarihi ve milli bir kıyınet ifade edebile
cek bir kelimeyle isimlendirilmesindedir. 

Memleketin başında birer hanedan bulunduğu devir
lerde kullanılan «Devlet-i Selçukiyye» ve «Devlet-i Osma
niyye» gibi milliyelle hiç ibir alakası olmıyan tesmiye şe
killerine mukabil, eski Türklerin Deıv:let, Millet ve Mem
leket ifade edecek surette kullandıkları isimler de vardı . 

Bu isimler, «ll-El» kelimesinin başına ya bir müessis ve 

.1) «Book of the Nnowledge», 1912 Londra tab'ı, s. 19-20. - Na
Ilan Danişmend, «Anadolu Türk beyliklerinin haçlı bayrakları», 
«Türklük» mecmuası, c. ı•. Sayı 1, s. 17. 
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fatihin, yahud coğrafi bir vaziyetin ve yahud bir  rn i l l l • l  
ve memleketin ismini getirerek teşkil edilirdi : Mc�c!J. 
Anadolu Türkleri On Üçüncü asır başlarında kurulan .b:
nik Rum imparatorluğuna ilk İmparator (Theodore L:ı.a
caris) in aile isminden kinaye olan «Leşkeri eli» derler
di (1 ) . Tıpkı bunun gibi«İçel» vilayetine de Selçuki dev
rinde ümeradan (Kamerüddin) in ismiyle «Kamerüddin 
eli» denildiği halde, Kara'ffianoğullan devrinde bu isim 
«lç-el» terkiıbiyle coğrafi bir şekle sokulmuştu (2) : Bazan 
da bir millet ve yahud memleket ismiyle terki-b yapılırdı : 
Bunun en meşhur örneği «Rumeli» tiLbirinde gösterilebi
lir. Bu terki:bdeki «Rum» kelimesi «Şarki» - R<mıa» dan 
kinaye olduğu gibi, «Rum Ortodol�» manasını da ifade 
etmektedir ( 3 ) .  Bütün bu terkiplerdeki «IZ-El» kelimesini 
büyük Türkolog (Thomson) «Memleket» mefhtunundan 
başka «MW:ttakil ve muntazam teşkilatlı millet» ve «Dev
let» şeklinde de izah etmektedir ( 4) . 

Bu vaziyete göre Türkçe olmayan Türkiye» kelime
si «Türk-eli» = Türkeli» şeklinde türkç-eleştirecek olur
sa, hem tarihi bir terkib yapılmış, hem bu üç hecelik ter
kib tıpkı «Türkiye» gibi bir kelime halinde yazılarak «İl
El» kelimesinin muhtelif manalarından dolayı «Türk dev. 

leti» J «MW:ttakil Türk milleti» ve Türk memleketi» gibi 
en esaslı mefhumların hepsi birden ifade edilmiş olur. 

( ı )  Yazıcızade Ali Efendi, (<Tevarih-i M-i Selçuk», (1-loutsma) 
külliyatı, c. 3. 1902 Leide tab'ı, s. 89. 

( 2 )  Aynı eser, s. 369-370 
ı 3 )  Bk. : P. Wittek «Le Sultan (le Rfım», 1938 Brliksel tab'ı, s. 

377-378. 
( 4) Thomsen, «İnseriptions (le I'Orkhon dechiffrxes», 1896 1-Iel

sigfors tab'ı, s. 135, nıot 2. 

Eskikitaplarim.com



(KlZlL - ELMA) NIN ÇÜRÜYÜŞÜ 

Devlet hududiyle ülkü sınırlan arasında mukadder 
bir alaka vardır: Devletlerin maddi sınırları milletierin 
gönüllerindeki manevi hududa er geç rve az çok mutlaka 
yaklaşır; genişli-k ibrukımından birincisi ikincisine tabi gi
bidir. Endülüslü Eibu-Hayyam eski türkçenin «ülkü» ke
limesini «El-kasd :ül-mütebaid» terkibiyle gittikçe uzak
laşan bir hedef diye anlatmakta ne kadar haklıdır : İdeal, 
yaklaştıkça uzaklaşan ve serabın susuzlar üzerindeki te
sirini hatırlatan cazip bir ışık gibidir. Büyük milletierin 
büyüklükleri işte iböyle bir ışığa doğru hamlelerinden 
gelir. 

Eski Türkler Osmanlı imparatorluğunu üç kıt'anın 
birleştiği çevrede kurmadan evvel milli vicdanlarmda 
kurmuşlar ve bütün siyasi ve askeri hamlelerinde işte o 

büyük ilikünün gidildikçe uzaklaşan hududuna doğru atıl
mışlardır. Anavatanı her taraftan genişleten manevi bir 
harita çizilmiş gibidir: Gön:üllere giren bu vicdani hari
tanın muhtelif istikametlerdeki büyük merkezlerine hep 
«Kızıl-Alma/Kızıl Elma» ismi verilmiştir. Anadolu'nun 
etrafında uzak, yakın bir çok Kızıl Elmalar vardır. Eski 
Türk efsanelerine dayanan bu güzel timsal, ordunun gi
deceği hedefleri gösterir : Y orulmak b ilmiyen eski 'l'ürk 
hamleleri işte bu Kızıl-Elmalara doğru atıldıkç;ı. a mrlara 
'"�c··�;üs gerecek muazzam ıbir imp�atorluk kurulmuş v e  
her hamlede genişlemiştir. 
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Bu manevi timsali maddileştirerek i7..ah etmektc ke

laylık gören Osmanlı müellifleri « altın top» ,  «altın alem » ,  
«altın hakka» ve «küre-i la'l = yakut top » gibi elma şok
linde ibir takım kızıl kürelerden bahsetmişler ve eski Türk
lerin «Kızıl-Elma» adını taktıkları şehirlerin hepsinde ya 
bir saray damının veyahut bir kilise kubbesinin i şte böy
le bir parlak topla göz kaınaştırdığma aid bir takım taf
silata bile girişmişlerdir ! Mesela Ali-Çelebi «Künh-ül
Ahbar» ının henüz basılmamış kısmında Roma şehrine 
« Kızıl-Elma» denilmesini izah için vaktiyle Nfışirervan'ın 
hazinesinde bulunan bir yakut kadeh içindeki «küre-i 
la'l» in bir papaz tarafından aşırılıp Vatikan'daki Saint
Pierre kilisesi;ıin tavanına asılmış olduğuna aid bir hi

kaye anlatır-: 

«Kızıl-Alma ki dib-i Firengistan'da bir kilise-i mu
azzamadırJ sakfındaki sib gibi mh.şende bir küre-i lô:lin
tabcndesi ol lli'l Tcadehün icinden çıkmı.ş idi : Bir rüblıan 
anı oğrulayıp nice zaman pinhiin itdükten sonra iletüp 
ol 1Cilisaya vakf itmiş idi!» 

Evliya-Çelebi de Budin sarayından b:ı.hsederken : 

«Kasrın kubbelerinde birer altun top asılı olduğun
dan adı11!a (Kızıl-Elma sarayı) dirler» diye Macaristan'ın 
payİtahtına Türklerin Kızıl-elma demelerini Ali-Çelebi
nin «yakut top» una mukabil « altın top» nazariyesiyle 
izah etmiştir. 

Dağistan Şamhal'larında Kızıl-Elma hakimiyyet 

timsalidir:  Özü müslüman Kazaklanndan bir beyzadenin 
18 inci asırda te'lif ettiği «Risale-i Dağistan » ın Nuruos

man iye kütü!bhanesinde 3905 numaradaki nüshasında 
Şamhal'ların cillfıs merasiminden bahsedilirken bu nokta 

şöyle anlatılır : 
Türklük Meseleleri : ll 

Eskikitaplarim.com



162 

cAltundan rihte almayı mele'ün-nasda Minen-nıen
kan bir ddeme urur: Ve ol esnada ayinleri üzre hil'atler 
giyilü.p sonra kasabasına gelüp emr-i hükümete k1.yam 
itmelidir ki şamhalluğu sahih ola . . .  » 

Her halde Osmanlı müelliflerinin «Kızıl-Elma:�> deni
len şehirlerde birer altın yahut yfı,kut top bulunduğun
dan bahsetmeleri, işte bu Dağistan misalinde gördüğümüz 
hakimiyet mefhfı.miyle alakadar olmalıdır : O takdirde 
.:Kızıl Elma» Türk hakimiyyetinin timsali olduğu için fet
hedilecek yerlere alem olmuş demektir. Bir taraftan halk 
masallarında ( Kaf dağının arkası)  denilen Şimall-Kaf
kasyanın ve bir taraftan da Bizans'ın Kızıl I!Jlma sayılmış. 
olduğunu gösteren kayıdlardan başka, Evliya-Çelebi Av
rupa'da başlıca altı Osmanlı Kızıl-Elma'sından bahsct
mekteyse de, <bunların yalnız beşini zikredip altıncısını 
ihmal etmiştir : 

1 - EngerusjUngarus Kızıl-Elması : Budin ; 

2 - !kinci Engerus Kızıl-Elması : lstoni-i Belgrad/ 
lstolni - Belgrad = Szekesfehervar/Sthulweissenburg ; 

3 - Orta-Macar Kızıl-Elması : Usturgon = Eszter
gonjGran : 

4 - Küçük Macar Kızıl-Elması yahut Alaman Kızıl
Elması veyahud Beç Kızıl-Elması : Viyana ; 

5 - Rim-Papa Kızıl-Elması, Roma, Altıncı Kızıl 
Elma'nın da Prusya'daki cCologne = Kolonya» şehri ol
mak ihtimali Peçevi'nin «Ehl-i lsldm Kızıl-Alma'ya dek 
gidecekdür didükleri kelamun sebebini beyan» ederken 
kaydattiği şu fıkradan anlaşılmaktadır : 

eBu dahi ma'lüm ola ki Böyük-Kapona varO§unda 
yılda bir muayyen günde bütün varoşun ve etraf-u-ccva-
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nibinün sagir-ü-kebiri ve cüvan-u-piri ta§m sahrôyn çı.
karlar ve ol sahrdd.a olan Kızıl-Kapona'da oğlancuklar bir 
eski türkü ırlarlar: (Kızıl-Kapona) didüğü Kızıl-Alma'

dur, sınır taşı gibi bir alamet içün vae'olunmuşdur ve ır
ladukları türkünün meali ve neticesi: 

- Türk pddişuhı cümle kuvvet-ü-I(};ZamaNyle bu ma
halle değin gelse gerekdür ve bunda AlUilıu-Teal(i emriy
le fevt olsa gerekdür ve Allaha i'tikad-u-i'timad olunsun 

ki Türk padi§ahı ol kadar yukarıya gide ki Kolanya'ya va
ra! Nemçe memleketi1w çok :yenlülc kalmarı, zirü Kolona 
şehri uzak yirde vakı' olmu.şdur. » 

Kızıl-Elma isminin Asya'dan sonra Avrupa tarafın
d::;, daha nerelere teşmil edilmiş olduğu ayrıca tetkik edi
lecek mühim bir meseledir. Herhalde ıbu bir kaç örnekten 
de a.nmşılaoağı gibi , Osmanlı imparatorluğunu kurup ge
nişletenlerin milli ideal sınırları siyasi lu·rita 1arın6··p - .  ' ·  

geniştir : Çünkü Viyana, Roma ve Kolıonya gibi Kızıl-Elma' 
lar hiç bir zaman ülkü haritasından devlet haritasına inti
kal edememiştir;  bununla beraber, bu uzak Kızıl-Elma'lara 
karşı duyulan inciz3ıbın ve bunları ele geçirmek için ya
pılan !büyük hamJelerin imparatorluftu genişletmekteki 

büyük tesirleri de kolay inkar edebilecek şeylerden de
ğildir. 

Türk ordusu Kızıl-Elmadan Kızıl-Elmaya atılırken, 
ilk idealist Osmanlı padişahları ona daha ileride daha kı
zıl elmalar gösteren birer millet kılavuzu rolünde görülür : 
Mesela Kosoıva meydan muharebesinde Sırp ordusu imha 
edilip Sırhistan twbiiyyet altına alınarak ( Engerus Kızıl
Elması ) na. yol açıldığı zaman babasının yerine geçen 
Yıldırım Bayezid, cülfı.s tebriki için Edirne sarayına ge

len Venedik, Ciniviz vesair İtalyan hükumetlerinin sulh 
ve ticaret muahedelerini tecdid etmek İstiyen elçilerine 
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Türkiye'de ticaret serbestisinin tabii nir hal olduğunu 
söyledikten sonra, yeni muahedeler a;kdini reddetmiş ve 
hatta : 

- Rama'ya lvadar gidip Saint-Pierre kilisesinin mih

rabında atıma yem yedireceğim! 

Sözleriyle (Rim-Papa Kızıl-Elması) nın daha War
ki-Roma Kızıl-Elması) fethedilmeden evvel Türk ülküsü
nün manevi haritasına girmiş olduğunu Garp hıristiyan
lığına resmen ilan etmekte hiç tereddüt etmemiştir. 

İstanbul'rm fethinden 64 sene evvel Yıldırım'ın ade
ta elini uzatarak gösterdiği bir Kızıl-Elmanın fetihten 
sonra Fatih tarafından ihmali taJbii kabil değildi : Hatta 
bazı Garp merrbalarında şanlı atasının sözünü Fatih'in de 
tekrar edip durduğundan bahsedilir. Yıldırım'ın o meşhur 
sözünden 91 sene sonra Şark Kızıl-Elmasına Garh Kızıl
Elmasını da ilave etmek istiyen Fatih, 885= 1480 tarihin
de Osmanlı müelliflerinin «ApuliajPugla» isminden mu
harref olarak «Pulya seferi» dedikleri cenubi İtalya sefe
rini açtırıp ll Ağustos = 4 Cumada-l-ahirc cuma giinü 
Otranto şehrini fethettikten sonra etrafını da işgal ettir
miştir : Zahireden Napoli krallığına karşı açılan ibu seferin 
hakiki hedefi (Rim-Papa Kızıl-Elması) dır ve hatta Pana 
Dördüncü Sixtus canını kurtarmak için Roma'dan Fran
sa'ya kaçmak istemişse de, nihayet müdafaa. masrafları
na karşılık olarak gümüş takımlarını satıp bazı yardım 
ümitlerine kapılarak yerinde kalmıştır ! Roma'nın kur
tuluşu Papanın gümüş takımları sayesinde değil, dokuz 
ay sonra Fatih'in vefatı ve Cem Sultan vak'asının zuhuru 
sayesindedir ! Ölüm haberi üzerine papalık makamının 
emriyle bütün Avrupa kiliselerinde Allaha şükür duaları 
yapılan Fatih "in n azarında artık olgun bir meyva haline 
gelen ibu (Rim-Papa Kızıl-Elması) ile olgunlaşmalarını 
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beklediği «Engerus » ve «Alaman» Kızıl Elmalarından 
başka Paris bile artık bir nevi «Franç.a Kızıl-Elması:ı> de
mekti : Hatta Yıldırım'ın İtalya elçilerine söylediği sö
ze adeta nazire olmak üzere kendisi de Papalık makamın
dan elçilikle gelen bir Fransız kardinaline Parisin 13 ün
cü asırda ikmal edilmiş olan meşhur kadetralinden kina
ye olarak : 

- Rornarııın kurtulması şöyle dursun) senin kendi bii
yük kilisenin klulelerime bile Türk bayrakları dikeceğim ! 
demişti. Eski Türk halkının Kızıl-Elma dediği ve azarnet 
deıvrinde o halkın maneviyatını i-dare eden ulemanın da 
sulh zamanlarında bile «Dar-ül-Haııb» ve «Dar-ül-Cihad » 
isimlerile andığı uzak, yakın &ark ve Garp ölkelerinin 
milli ideal sımrlarına girmesi gelişi güzel bir istila siya

setiyle değil, milletleri mahalli' idarelerin üstünde umu
mi ve müşterek bir nizarn altına almaık fikriyle izah edile
bilir_ Yavuz'a izafe edilen ve ıbütün dünya arazisini tek 
bir devlete kafi gelmiyecek kadar küçük ve dar gösteren 
büyük sözün Kanuni devrinde kan dökülmesine sebeb ol
muş bir harici siyaset düsturu şekline inkıl8Jb etmesi, bü
tün insanlığı alakadar eden o geniş ve yüksek telillekinin 
en vazılı delilidir: «Yeryüzünde bir tek imparator vardır) 
o da (Sultan-ı a:wm) olan Türk padişahıdır» şelclinde ifa
de edebileceğimiz bu harici siyaset dUsturunun diplomasi 
şahasındaki ilk tecellisi. Avrupa'mn e:n mühim kısımların
dan başka Amerika'da bile arazisi bulunan tspanya kralı 
ve Alman lmparatoru Charles - Quint / Beşinci Karlos'
un «İmparator» ünvamnı Türk hükumetinin kabul etme
mesinde gösterilebilir. Charles-Quint'in o sırada Avustur
ya hükümdarlığında bulunan kardeşi kral Ferdinand 
Türklerin fethetmiş oldukları Macaristan üzerine bir t..<ı.
kım vahi haklar iddia ederek İstanibul'a elçiler göndermiş 
ve bu elçiler 937 = 1530 senesi 19 teşrinisani = 28 Rebi-
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ül-evvel cumartesi :günü Vezir-i-a'zam ihrahim Paşanın 
huzuruna kabul edildikleri zaman kendilerine sulh şartı 
olarak dünyada Osmanlı padişahınıdan ıbaşka bir kimsenin 
«İmparator» ünvanını taşımasına müsaade edilerniyecc
ğı çin «Vilayet-i Ispanya. kralı olaın Karlos'un Almanya'
dan İspanya'ya çekilmesi ve «:anun» Beş valis'i olan kann
daşı Ferenduş» un da her türlü iddiadan vazgeçerek Türk 
hakimiyyetine girmesi lüzumund:an bahsedilmiştir : Ka
nuni'nin 23 sene Nişancıhğında, yan:i o zamanki teşlülata 
göre Hariciye Nazırhğında bulunmuş olan meşhur mü
verrih CeliUzade-Mustafa Çelebinin «Tabakaart-üi-Memil

lik» inde Charles-Quint'den bahsederken : 

«Zıt/mi fdsidlerince salıib-kıran-ı aleın) kendü 'iSlı

lahı nd-felahlarınca lmparador-ı a'zam geçinü1'ler! » 
demesi işte bu milli siyaset düsturundan dolayıdır. Ka
nuni'nin 938 = 1532 deki «Alman seferi» nin en mühim se
beiblerinden biri de işte budur. Bu «Beşinci sefer-i H i mı:.· · 
yun» da ukib edilen maksad Avrupayı fethedip doğnıdan 
doğruya Türk idaresine almak değil, Türk üstünlüğüne 
karşı gelerbilecek hiç bir kuvvet ıbırakmıyarak tekmil Av
i'upa üzerinde umumi bir hegemonya kurmaktır. Seferdtm 
sonra 939 = 1533 senesinin 22 Haziran = 29 zülka'de pa
zar günü akdedilen İstanibul muahedesi bu maksadı kıs
men te'min etmiş ve Kral Ferdinand Osmanlı padişahım 
.: baba ve metbih tanıdıktan başka «kardeş» diye hitab et
tiği Vezir-i-a'zamla da müsavi sayılmayı kabul etmiştir. 
Charles-Quint'in idaresinde bulunan bütün devletler na
mına Türk hegemonyasına resmen boyun eğmesi. karde
şi Ferdinan'dan 14 sene sonra 954 = 1547 tarihinde ak
detmek m ecburiyetinde kaldığı muahede üzerinedir : Bu 
ağır muahede mudbince her sen:e «Mart ayımn evvelin
de» Türk hazinesine otuz ıbin altın harac verilmesi takar
rür etmiş, Charles-Quint'in Almanya imparatorluğu tas-
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dik edilmediği için « Vilayet-i Ispanya kralı Kar los» ün

vaniyle i:ktifaya mecbur olmuş, bu muahede ahkftmı Pa
palık makamiyle Venedik Cumhuriyetine ve Frans::ıo Le 
AvusttiTya ıkrallıklarına da teşmil edilmiş rve Avrupa üze
rindeki bir Türk hegemonyası kuran böyle bir mu�hedeyi 
bile karşı tarafın istirhamı üzerine « kemiU- i inayet-i Pa
dişahane» sinden dolayı kabul buyurduğundan bahseden 
Kanuni, ibu şerefli v:esi'kayı o senenrin 8 teşrinievvel = 23 
şa'ban cumartesi günü tasdik etmiştir. Kendisini yeryü
zünün yegane imparatoru Han eden Sultan Süleyman'ın 
bu büyük dava uğrunda giriştiği hegomanya seferleri es
nasında· Protestan mezhebini neşre çalışan Luther'in va

ızlannda Türklere mukavemeti Allahın kuvvetlerine kaı·
şı gelmekle bir tuttuğu ve Ib ir taraftan da Avusturya top
raklarından bir çok ailelerin muntazam ve adil bir idare, 
insanca: yaşayaJbilmek �çin Türkiye'ye hicret ettikleri ve 
hatta bu muhaceretler bir asır kadar devam ettiği için 
daha sonraları 1041 = 1631 tarihinde Budin 'beylerbeyi 
Hasan Paşa tarafından Palatin Esterhazy'ye zulilmden 
vazgeçilip bu muhaceret cereyanına bir nihayet verilmesi 

hakkında rihtarnameler bile gönderildiği muhtelif vesika·

larla sabittir: Tabii artık hükümdarlar hükümdan ve in
sanlık haklarının muhafızı vaziyetine geçen Kanuni 1le 

dünyada ondan başka imparator alamıyacağını ilfm eden 
hükümeti nazarında bütün yer yuvarlağı bir tek Kızıl 
Elma haline gelmiş demektir. 

Bu büyük fikir Kanuni'nin ölümü ile sönmüş değil
dir: Ondan sonra da devam ettiği için, onun torununun 
torununun oğlu olan ve ı 7 ci asrın başlarmda dört sene 
saltanat süren Genç Osman'ın Lehistan seferinde bile bu 
eski Türk ülküsünün başlıca amil olduğu muasır vesika
lara istinaden yazılmış mühim bir eserle sabittir. Birinci 
Ahmet, Birinci Mustafa ve İkinci Osman deviderinde İs-
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tanbul'da bulunmuş üç Fransız eLçi-sinin evrakına daya
nan (Madame de Gomez) in 1734 te iki cild olarak çıkan 
«Histoire d'Osman» ismindeki eserine göre, ((Genç Os-
manıı denilen dahi çocuğun Lehistan seferi Baltık deni
zine çıkmak, orada donanma kurup hem Akdeniz'den, 
hem Baltık denizinden Avrupa'yı abluka altına alarak 
İtalya üzerinden kıt'anın ortalarına doğru y ürümek im
kanlarını temin için açılmıştır ! Her halde bu heybeti 
proje, «Sultan-ı alem» in yer yuvarlağına hala bir Kızıl
Elma nazariyle baktığını gösterir. 

Eski Türk nesillerinin bir gün mutlaka vanlacağın
dan bahsettikleri Kızıl-Elma, Osmanlı inhitatının başla
rında artık unutulmaya başlanmasından itibaren çiirLl
meğe yüz tutmuştur: Bilhasısa azarnet devrinde elde edi
len Kızıl Elmaların inhitat devrinde birer birer elden çık
ması, milli ideal sınırlarını nihayet devlet hududiyle bir
leştirmiş ve işte o iki hudud birleştiği anda Kızıl-Elma 
büsbütün çürüyüp gitmiştir ! Artık Osmanlı imparator
luğunun son gününe kadar yegane endişesi e<Tamamiy
yet-i mülkiyyeıı denilen mevcudun muhafazasından iba 
rettir : Bir cemiyet için en büyük manevi felaket, milli 
idealinin işte !böyle devlet hududiyle Ibileşecek kadar da
ralması ve bu suretle o cemiyetin idealsiz kalmasıdır ;  
halbuki ideal demek, elde olanı değil, olmıyanı tasavvur 
demektir : Mevcuda karşı duyulan meyle ((sevgi» denir. 

İnsanlığın hayvanlıktan en büyük farkı, ideal ihti
yacında gösterilebilir : İnsanın 1karnı gibi kafası da acık1r 
ve bu manevi açlığı ancak bir ideal doyurabilir. Memle
ketlerinde milli bir ülküden mahrum kalan bir çok in
sanların tıpkı ithalat eşyası gibi hari&:den gelen ecnebi 
ideallerine sarılmalan, işte bu tabiat kanununun en ta
bii neticesidir: Osmanlı idaresinin inhitat asırlarından 
ve bilhassa Tanzimattan itibaren hiç takdir edemediğj 
en mühlik hakikat işte budur. 
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DR. LEGENDRE NAZARİYESİ 

11Çin medeniyetiıı hakikaten 11Çinıı medeniyeti midir? 
Yani bu parlak medeniyet, antropolojide ((Mongoloid ,, 
denilen sarı insanların eseri midir? İlınin tetkike muh
taç gördüğü en büyük nokta işte budur. Bu hususta en 
son ve en ciddi tetkikleri (Dr. A. F. Legendre) iısminde 
bir Fransız alimi yapmış ve dünyanın hiç beklemediği 
bir neticeye varmıştır. 

(Dr. Legendre) Fransa Maarif Nezaretinin Uzak
�arka ilmi tetkikata memur ettiği bir heyetin reisi sıra
tile 1901 tarihinden itibaren yirmi sene Çinin muhtelif 
cihetlerinde çalışmış, ovalarda, dağlarda, şehirlerde köy
lerde dolaşarak yirmi bin kilometre mesafe katetmiş, 
milyonlarca insanlar üzerinde antropolojik tetkikler yap
mış, bu uğurda birçok tehlikeler geçirmiş ve hatta «Yun
nanıı eyaletindeki tetkikatı esnasında riyaset ettiği heyet 
azasının kamilen telef olduğuna hükmedilmiş ve bu 
uzun faaliyet seneleri içinde Çin'in meşhur «Çenu» Tıb
biyesi direktörlüğünü de yaparak i lmi mesaiıSıine çok mu
said bir zemin bulmuş, yani miicerred nazariyeler saha
sında kalmıyarak ilmi hükümlerini mahalli tetkiklerden 
çıkarmış çok mühim bir ilim adamıdır. On dokuzuncu 
asırdanberi mühim tekarnüner geçiren ((Sinologie = 

Çiniyyatıı sahasında elde edilen neticeler bilhassa eski 
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Çin vesikalarının tetkikine istinad ediyordu : (Dr. Le
gendre) bunlara hayattan aldığı neticeleri de katarak 
Avrupanın Uzak şarka aid ilmi telakkilerine yeni ufuklar 
açmış ve Çin tipleri üzerinde aldığı ölçüler Paris Antro
poloji Mektebince de esa1s tutulmuştur. Daktorun tabiat 
ve klirnatoloji bilgilerine aid muhtelif kitaplarından baş
ka, bizi burada bilhassa alakadar eden Çin antropolojisi 
hakkında birçok eserleri vardır. Muhtelif ilmi mükafat
larla: takdir edilen bu eserlerdeki tezin bir hülasası «La 
CivilisaUon chinoise moderne» ismindeki kitabının 13  
üncü faslında ve bundan daha kısa bir hülasası da <•L'İl
lustration» mecmuasının 27 haziran 1925 nüshasından 
çıkan «Race blanche et race jaune» serlevhalı makalesin

de görülebilir. 

(Dr. Legendre) ın yirmi yıllık mahalli tetkiklere is
tinad eden büyük nazariyesini şu dokuz esasa ayırabi
liriz : 

1 -- Renk esasına müstenid tasniflerde ((sarı ırkı> 
ismi verilen zümre hakiki ve müstakil bir ırk değildir, 
yani dünyada bir «sarı ırk» yoktur: Sarılar, siyahlarla 
beyazların melezleridir; 

2 - Bu zenci melezlerinde medeniyet ve teşkilat 
kaliJiliyeti yoktur; 

3 - E1ski Çin medeniyetini bu sarı melezler değil , 
bunların memleketlerini istila eden beyazlar kurmuştur; 

4 - Bu beyaz müstevliler kahir bir ekseriyet itiba
riyle Türktür; 

5 - Türk ırkı beyaz cinsin en güzel ırklarından bi
rid ir ;  
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6 - «Mongobı diye müstakil bir ırk yoktur: Bugün 
bu ismi taşıyan zümre, siyahlarla beyazların ihtilatından 
hasıl olmuş melez zümrelerdendir; 

7 - (Atila) , (Çingiz) , (Timur) vesaire gibi büyük 
teşkilatçılar ırk itibarile ııMongol = melez» değil, Türk
tür; 

8 - Avrupayı istila eden Hunların eski garb müel
liflerince tip itibarile ıısarı» ve ıılVIongoloidıı tasvir edil
miş olması, Avrupalıya benzeyen ibeyaz Türk tipinin tas
virine lüzum olmadığından ve Avrupalıların Türk ordu
ları içindeki mong.oloid tipe ilk defa olarak tead'üf etmiş 
olmalarından mütevellid tabii bir neticedir; 

9 - Orta - A'sya Türk ellerinde bugün eski beyaz 
Türk kütleleri yerine ekseriyetle san mongoloid tipiere 
tesadüf edilmesi, beyaz Tür:klerin muhtelif devirlerde 
muhtelif istilkametlere ve bilhassa garb'l göçmelerinden 
ve en fazla şimdiki Türkiyede tekasüf etmelerindendir. 

(Dr. Legendre) Çindeki tetkikatına ı(Seçuen•• vila
yetinin merkezi olan nÇentu» şehrinden başlamıştır: 
Onun kanaatince kırk milyon nüfusu olan bu vilayet, ant

ropoloji bakımından Çinin bir sentezi mahiyetindedir. 
Gerek bu ilk faaliyet sahaslinda, gerek 'bundan sonra bü

tün Çine teşmil ettiği tetkikatında bu büyük alim başlıca 
iki tip tespit etmişir: 

ı - Geniş yüzlü, iri elmacıklı, yayvan burunlu, kı
vırcıık saçlı, çok kısa boylu, «Neanderthal » tipine yakın 
iptidai zenci tipi; 

2 - Sık sakallı, uzun boylu ( 1 ,75) , ince burunlu be
yaz ırk tipi. 
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«:San» denilen tip, işte bu iki ana tip arasında mu
tavassıt bir örnektir: Bunda boy kısa ( 1 .50) , sakal sey
rek, elmacıklar çıkık, burun yayvan ve renk koyudur. 
Çindeki içtimai tabakaların en aşağısında işte bu meden1 
kabiliyetten mahrum melez tipe tesadüf edilir. 

(Dr. Legendre) uzun boylu beyaz tipe «büyük ırk»,  
kısa boylu melez tipe cıküçük ırkı> ismini verir: ((B üyüK 
ırk» iki ana tipten biridir; «küçük ırk» ta ikisi arasında 
melez ve mutavassJ.t bir tiptir. 

Doktor, Çinin muhtelif yerlerinde bu iki ana tipin 
her ikisini de saf olarak temsil eden birçok cemaatler tes
bit etmiştir: Mesela garbda, ((Ta Liang Şanıı denilen 
((büyük ve soğuk dağlar» da kısa boylu siyah ırkın en 
halis örnekleri .vardır. Buna mukabil, «Kansu11 eyaleti
nin merkezi olan ((Lan Çeu Fuıı şehrinin garb tarafların-. 
da uzun boylu, uzun ve sık sakallı, beyaz tenli bir cema
at keşfetıniştir ki bu on bin kişilik cemaat bugün hala 
eski türkçe (belki de Orhon türkçesi) konuşmaktadır. 
(1) ! (Dr. Legendre) Tibette ve Çin Türkistanının Ta
rım vadisinde de böyle bir takım Türk cemaatıerine da
ha kalruhalık olarak tesadüf etmiştir. !şte gerek hu canlı 
örneklere, gerek eski Çin vakayinamelerindeki tip ta:;
virlerine ve gerekse arkeoloji sahasında bulduğu delil
lere istinaden (Dr. Legendre) öz Türk tipini şöyle tesbit 
etmektedir:  

ccBeyaz ırkın en güzel örneklerinden biri olan (Türk) 
uzun boylu, uzun ve beyzi yüzlü, ince, düz veyahud ka
bank burunlu, ince dudaklı, tamamile iri ve çok defa 
kül rengi veya mavi gözl'ü ve göz kapaklarının aralığı 
ufkidir» (2) . 

( 1•) �La civilisation chinoise moderne», 1926 tab'ı, s. 226. 

(2) Aynı eser, s. 230; c:L'!llustration», 27 Haziran 1925, s .  635 

Eskikitaplarim.com



17ll 

Daktorun kanaatince Avrupa vak'anüvisteriBin l l ı ı ı ı  
ları mongoloid gösterip ccköpek başlı canavarlarıı , ıdmıaı ı 
eti yerler)) ve «bacakları öyle kısa ki ata binrnek i�in üç 
basarnakli bir isıkemle kullanırlan gibi sözlerle tezyif et
meleri, teşkilatçıhkta hususi bir deha sahibi olan beyaz 
Türklerin ordularında Asyadan Avrupa'ya kadar sürüp 
götürdülderi zenci melezlerinden kinayedir. Muahhar 
Avrupa müellifleri bütün bu tasvirleri eski Türk tipine 
izafe ederek asırlarca adeta ((vahy-i ilahi» gibi tekrar 
edip durmuşlardır: Halbuki Daktorun kanaatince bu ef
sanelerin tahkik ve reddi çok kolaydır. Eski Tür.k ordula
rındaki mongoloidlerin Türklükle alakaları, bu bitaraf 
Fransız alimine göre Fransız ordusundaki zencilerin 
Fransızlı:kla alakasından fazla değildir. 

Doktorun nazarında. Çin rnedeniyeti sarı ırlnn değil, 
işte bu beyaz Türk ırkının eseridir. Eski Türkler Çine şi
maldeki ccŞansiı> vilayeti üzerinden gelmişlerdir: Bu vi
layet şimalden cenuba ve garbdan şarka müteveccih isti
lalar için en mühim yoldur. Siberyadan, Türkistandan, 
bugün «Mongolistan» denilen eski Türk ellerinden gelen 
Türk akınlan en eski devirlendenberi Çinin tarihi teka
mülü üzerinde başlıca müessir rolünü oynamıştır. Jezvit 
papaslarından (Pere Wieger) nin Çin vakayinamelerin
den çıkardığı neticeye göre, Hum Tüi'Iklerinin miladdan 
evvel 316 tarihinde yerli Çiniileri San-Irmaktan Mavi
ırınağa kadar 1 500 kilometre cenuba sürülebilmeleıi, sırf 
((Şansiıı ve ccŞensiıı vilayetlerinde eskidenberi yerleşmiş 
Türk kütleleri bulunmasından dolayı mümkün olabilmiş
tir. Çin vakayinamelerine göre bu Türkler gür sakallı, 
kumral saçlı, mavi gözlü, beyaz terılidir ( 1 ) . Hatta İngi-

( 1 )  Türk tiplnin kumralıktan esmeriğ'e istihaesl hakkında 
«Türklerle Hind - Avrupalıların menşe birliği:. l.sminde!ki eserlnln 
birinci cildinde izahat vardır. 
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liz coğrafyacısı (Carruthers) Türk kurganlarında bulu
nan heykelleri İngiliz tipine benzetir ! (Dr. Legendre) ın 
bugün Çinde tesadüf ettiği Türk cemaatleri işte bunların 
bakiyeleridir. 

Yalnız (Dr. Legendre) ın değil, (George Mcntandon) 
gibi «Ethnologie culturellen mütehassıslarının kanaatin
ce de eski Çin medeniyeti bir taklid medeniyeti değil, bir 
ibda medeniyetidir :  Matbaa, kağıd, pusla, barut, dürbün, 
sismograf, havagazı, bağucu gaz, torpil, zırhlı, tahtelba
hir, otoşar ve balon gibi bugünkü garb medeniyetinin hu
susiyetlerini teşkil eden .keşifler ilkönce Çin medeniyet 
dairesinde bulunmuştur: Mesela bunlardan balon milad
dan evvel beşinci asırda, tahtelbahir miladdan evvel 
üçüncü asırda, otoşar miladdan sonra üçüncü asırda keş
fedilmiştir (1 ) . Halbuki (Dr. Legendre) a göre mongo
loid Çiniilerde kat'iyyen ibda .kabiliyeti yoktur : Oymacı
lıkta, çanakçılıkta, resimde, ilimde, edebiyatta hayalden 
mahrum sı:..rı Çinli hep mukallid vaziyetinde kalmıştır;  
Doktora göre büyük telfı:kk ilerle ibda ve icad kudretleri 
hep Tül'k hasletleridir. Mesela Çin medPniyetinin bütün 
dünyada mef?hur olan çanaıkçılığı m iladdan evvelki neg
roidlerle mongoloidlerin elinde pek iptidai bir vaziyette 
kalmıştır : Bu san'atm inkişafı, ancak Türk ırkından olan 
(Çcu ) h aned: mından itiburen başlar. O devrin güzel 
eserleri Orta Asya ve Tür-kistan tesirlerini gösterir. 
Şimali Çinin ortasına tesadüf eden «Honan» da yapılan 
son hafriyatın ortaya çıkardığı muhtelif renkli vazolar 
Türkistan eserlerinin üslubunu taşımaktadır. İşte bun
dan dolayı Çin medeniyetinin ibda menbaını, «ana fikir» 

( 1 )  Dr. George Montandon, «Tratie d'Ethnoıogie culturelle�. 
1934 tab'ı, a. 167 ve 177. 
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ini bulmak için (Legendre) a göre Orta <\sya'ya tcvcc
cüh etmelidir (ı)  . 

eeCallege de Fı an ce» profesörlerinden (Henri Mas· 
pera) nun ccL.1 Chine antique» ismindeki büyük eserinin 
beşinci sahifesine ba'kın : Çin medeniyetinin ilkönce şi
malde ve küçük bir sahada teşekkül ettikten sonra şim
diki araziye tedricen yayıldığını ve bu küçül� sahanm 
dağlarında hep muahhar Çinlilerin «Barbar» dediklcr; 
kabileler bulunduğunu görüıısünüz : Bu saha (Legendre) 
ın esas ittihaz ettiği c<Şansi» eyaletinde idi. Hunların 
sonbahar büyük kurultayı burada kurulur ve Çiniiierin 
ecLinıı , ecTai», ecLeu-fanıı , «Jor.gıı , ccT'iıı , HHU)) dediideri 
meşhur Hun kabileleri hep bu Sarı-Irmak boylarında 
otururlardı. (Maspero) ya göre miladdan evvel ikinci bin 
yıl ortalarında şarktan gelen mongoloid Çinliler işte bun
larla ihtilat etmişlerdir. Miladdan evvel birinci asrın 
meşhur Çin müverrihi (Sö-ma Tsien) in (Ed. Chvannes) 
tarafından takriben yarısı fransızcaya tercüme edilen 
ccŞe kin ismindeki eserinin 1 1 0  uncu faslında ccJongıı lar
la «Ti ·ı ler «Hiyung-nuıı ların ecdadı gösterilir. Bunların 
Türk olduklarını yeni müellifler de tesbit etmektedir : Me 
sela (Friedrich Hirth) ın «The ancient Hiıst.ory of Chinaıı 
ismindeki eserinde (1)  «Jang» larla «Ti» ler in Ti.irk ol
dukları tasrih edildiği gibi, (De Groot) un ccDie Hunnen 
der vorchristlichen zeitıı ismindeki eserinde de ccTi» şek
lindeki kabile isminin eski telaffuzu «Tikıı olduğu ve bu
nun da ccTürkıı isminden muharref bulunduğu kaydedil
mektedir. (Dr. Legendre) Sarı-Irmak kollarından ccWeiıı 
vadisinin ilkönce «Pai Sinıı denilen «Yüz aile» tarafın
dan iskan edildiğinden ve bunların mitolojilerine naza-

( 1•}  «L'İllustra;tian» aynı nüsha, s. 635. 

( 2 )  1908 tab'ı, s. 168. 
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ran menşeleri Orta-Asya olduğundan bahsetmektedir. 
Zaten Çin imparatorluğunu kuran ilk hanedanlardan 
((Çeuı) sülalesi gibi bir1çok aileler Türk ırkındandı: Onun 
için Çin imparatorları tıpkı •sonradan Abbasi halifelcr:
nin de yaptıkları gibi Orta-Asya Türklerini Çine davet 
edip büyük malikaneler verirlerdi :  Bu malikaneler bil
hassa <(Şansi)) eyaletindeydi. Hatta (Konfüçyüs) ve 
(Lao-Çe) gibi Türk hakimiyeti devrinde yetişen din va
zı'lannın bile (Maspero) tarafından tesbit edilen tipleri 
(Legendre) ın bahsettiği uzun boylu Türk tipiyd.i . 

«Leg.endre nazariyesi» nin en mühim delillerinden 
birini de (Batlamyos) coğrafyasında bulabiliriz :  Bu eski 
müellif cenubi Çin halkını zenci ve hatta Rabeşli göste
rir (1) ! (Batlamyos) şimali Çin Orta-Asya Türk elleriy
le beraber «Serique» i1smiyle cenubdan ayırır : Yukarı Ye
nisey havzası, Orhon boyları, Karakurum vesaire hep bu 
mıntakadadır. <(Serler ölkesbı manasma gelen bu isim 
üzerinde muhtelif nazariyeler vardır: Eski Avrupaya 
ipek Çin'den geldiği için latincede bu kelime «Sericusıı 
şekliyle « ipek» manasma kullanılmıştır (2) . (Viktor 
Chklovski) , «Le voyage de Marea Polo)ı ismindeki ese
rinde (3 )  Akdeniz milletlerinin asırlarca şimaldeki «Ser» 
lerle cenubdaki Sines= Çinlerıı i birbirinden ayırdıkların
dan bahseder. «Çin)) iısnıinin sonraları şimal ve cenuba 
teşmilen bütün imparatorluğa tatbiki, miladdan evvel 
üçüncü asırda saltanat süren «'I\sin» sülalesinin şöhre
tinden dolayıdır. Her halde bütün bu deliller «Legendre 
nazariy-esi» ni teyid edecek mahiyettedir: Çin medeniyeti 

( 1 )  1921· tab'ı, s. 5. 

(2 ) Andre Berthelot, <>:L'Asie ancienne ceıntrale ct sud-orien
tale d'apres Plolemôe», 1930 tab'ı, s. 41'6 

(3)  Ernout et Meillet, «Dictionnaire ôtymologique de la Ian
gue latine:., 1932 tab'ı, s. 887. 
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şimalden inip negroidleri cenuba doğru süren beyaz 
«Ser» lerin eseridir. Eski latin membalarmda bunların 
ırk! hüviyetlerini tenvir edebilecek bir takım izahata da 
tesadüf edilir. Mesela şair (Horace) aklarının mükem
melliğinden ve günün birinde Romahiara rakib olacak 
derecedeki askeri kudretlerinden bahsettiği gibi, (Pline) 
de demircilikte, dericilikte ve kumaşçılıkta birinci dere
cede olduklanndan bahsetmekte ve altıncı kitabında 
antropolojik tiplerini «tabn boydan daha yüksek, kızıl 
saçlı, mavi-yeşil gözlüıı diye tarif etmektedir. (Batlam
yos) coğrafyasının Asya hakkındaki izahatını tetkik 
eden (Berthelot) bunları «Altay ve Çaydam madencilerile 
silahçılan, Tian-Şan ve şimdiki Mongol stepi hayvancı
larıyla avcıları ve Sarı-Irmak çiftçilerile ipekçilerıı gös
terir (1)  Eski Çin medeniyeti işte bu ibeyaz ıvka mensup 
«Ser)) lerin, yani c(Seriqueıı de ekseriyet teşkil eden eski 
Türklerin eseridir. 

(Dr. Legendre) heyetinin yirmi yıl çalıştıktan son
ra vardığı netice işte budur. 

( 1) 1'939 tab' ı, Methal, s. 9. 

l'ürklük Meseleleri : 12 
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TUNG - DEKİEN NAZARiYESi 

Bundan evvel sıra ile gözden geçirdiğimiz (Dr. Le
gendre) ve (Henri Mathieu) nazariyeleri Avrupa ilminin 
klasik telakkilerine tamamiyle mugayir esaslara istinad 
ediyordu: ııLegendre nazariyesin Çin medeniyetinin be
yaz ırka mensub olan eski Türkler tarafından kuruldu
ğunu ve san ırkın beyazlarla siyahlardan mütevellid me
lez bir ırk olduğunu ileri sürüyor. ııHenri Mathieu naza 
riyesin de kumral tipli Türk ırkına menşe olarak cenubi 
Mezopotamya esasını tesbit ettikten sonra bu büyük ırkı 
MUaddan üç bin yıl evvel garpten Şarka doğru bir mu
haceret yaparak Orta-Asyaya sonradan yerleşmiş gös
teriyordu. Türkoloji sahasındaki umumi telakkiler içinde 
husus! ve şahsi birer faraziyye teşkil eden bu iki nazari
yenin her ikisinde klasik ilmin teyid ettip;i çok mühim 
ve çok kuvvetli esaslar bulunduğu halde, bunların her 
ikisi de o umumi telakkilerin haricinde kaldı. Bunun!a 
beraber, klasik ilmin meydana çıkardığı yeni esaslar da 
Türk ırkının medeniyet tarihindeki şerefli ve azametli 
rolünü meydana çıkaracak neticeler vermekten hali de
ğildi. Bu vaziyetin en bariz tecellilerinden birini 20 ağus
tos 1922 tarihinde «Rio de Janeiron da toplanan «Beynel
milel yirminci Amerikanİstler kongresiıı nde Çin delege
si (Tung-Dekien) in okuduğu tebliğde gösterebiliriz: 
Yeni Çinin bu kıymetli alimi, ııDe l'origine des America-
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ins preecolombiensıı i<smile fransızca yazdığı bu mühim 
tebliğinin 12-13  üncü sahifelerinde eski dünyanın muh
telif tarafianna Orta-Asyanın ilk medeniyetlerini nak
letmiş bir ana ırk esasına aid nazariyesini şöyle anlatır : 

«Jeoloji tetkikatından çıkan neticeye göre, yeryüzün
de insanın zuhurundan evvelki devirlerde (Thetys) is
minde bir iç deniz Siberı.](lnın (lrkutsk) kavsini Himala
ya tepele'rinden, Asyanın şimal topraklarını cenub toprak
larından, yani şiimaldeki ( Angora) kıt'asını cenubdaki 
(Condıvana) kıt'asvndan OJifırırdı. Bu iç deniz, Atlas Ok
yanusunu Akdeniz vasıtasile Asyanın cerıulmş·arkisine 
isal ederdi. Zaman geçtikçe, bilhassa üçnücü devrin ter
tiaire'in) artalarına doğru bu muazzam s1t kütlesi bir ta
kım parçalara ayrıldı; bıınıın üzerine .�imalde ve cenubda 
bulunan o iki kara parçası birleşip Asya kıt'asını teşkil 
etti ve bu kıt'a dahi şimal tarafından çökerek Siberya 
ovasını ve cenub tarafında da Hind Okyanusunu vücuda 
getirdi. Bununla beraber, Asyanın ortasında gene büyük 
bir iç deniz kaldı ve bu deniz gittikçe bir takım küçük de
nizlerle gölZere tahavvül etti : Bu denizler le göller artık 
Okyanusla hiç bir ittisalleri kalmadığından dolayı kuru
maya başladı ve bu suretle e:�ki zamanların o büyük su 
sathı nihayet çorok bir çöl halini aldı. Işte bu tedrici ku
ruma lıiidisesile mütenasiben bazı akvamın göç hareket
leri de vukıta geldi ve netice itibarile esk'i medeniyet de
virlerinin yerine bir takım barbarlık devirleri kaim oldu. 
Babilorıya, Mısır, Çin ve Hind medeniyetlerine tayin edi
len tarihlerden çok zaman evvel, insanlar Mavcray-i Ha
zer vahalarında ve mesela Aşkabad civarırul.,aki ( Anau) 
taraflarında yaşıyorlardı. Bunlar drıha o zamandan iti
baren şehirlerde oturuyor, buğday ve arpa ekiyor ve ken
dilerine faydalı olabilecek hayvanları ehlileştirip terbiye 
etmeğe çalışıyardu. O mıntakada suların çekilmesi yü-
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zünden bu medeniyet ortadan kayboldu ve bu 1ıaziyetin 
sebebile verdiği muharebeler belki de Babilonya, 111ısu·, 
Çin ve Hirıd medeniyetlerine men§e te:ıkil etti ...  » 

(Tung-Dekien) in bu izahındaki esa,slara şu üç nok
taya ayırabiliriz: 

1 - Asya kıt'ası, (Angora) ve (Condwana) ismin
de iki kıt'anm birleşmesinden hasıl olmuştur; 

2 - Bu iki kıt'ayı birbirinden ayıran eski (Thetys) 
denizinin sulan çekilmiş ve bu yüzden muhaceretıer ol
muştur; 

3 - Garbda Babilonya (yani Sümer) ve şarkta Çin 
medeniyetlerile diğer bir takım eski medeniyetler işte bu 
göç hareketlerinin muhtelif istikametlere naklettiği eski 
(Anau) kültürünün neticeleridir. 

Çinli alimin bahsettiği (Anau) mevkii, «ÜXUS = Ci
hun = Amuderyan nehrinin öte yakasında, Arapların 
ccMavera-ün-nehr» dedikleri ölkede ve «Pamir» yayıası
nın şimalinde, yani şimdiki Rus Türkistanının «Aşka
bad» ve ccMervıı şehirleri arasında bulunan ccKopetıı da
ğının şimal mailesine tesadüf eden eteğindedir ( 1 ) . 

Meşhur (Pumpelly) heyetinin 1903-1904 tarihlerin
de işte bu noktada bulduğu iki kurganda yaptığı hafriyat 
ilim alemini yeni bir ziya ile aydınlatan çok mühim neti
celer vermiştir: Şimaldeki birinci kurganda çıkan eser
ler tarihten evvelki deviriere ve cenubdaki ikinci kur
ganda çıkanlar da tarih devrinin başlangıcına aiddir. Bi
rinci kurgan medeniyetinde at vesair hayvanların ehli
leştirildiğine, taş ve bakır aletler kullanıldığına ve üzer
ıeri hendesi şekillerle süslü çanaklar yapıldığına delalet 
eden eserler vardır. (Pumpelly) bu eserlerin Miladdan 

( 1 )  Dr. G. Contenau, «Manuel d' Archeologie orientale:., 1927 

Paris tab'ı, c. 1, s. 115 ve 416-517. 
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5000-8000 sene evveıı:erine aid oldukları tahmin etmişse 
de, (Dr. G. Contenau) çanakiÇilık üslübunun EH1m ve Sü
mer eserleriyle olan münasebetine istinaden, hepsinin 
aynı devre, yani tarihten evvelki zamanların sonu ile ta
rih devrinin başlangıcına aid olduğundan bahsetmekte
dir ( 1 ) . 

(Tung-Dekien) yukanda gördüğünüz nazariyesini 
tespit ederken, bir taraftan eski Çin vesikalarile yeni je
oloji tetkiklerine ve bir taraftan da Türkistan hafriya
tının işte bu mühiın neticelerine istinad etmektedir. Çok 
kuvvetli esaslara dayanan bu mühim nazariyeye göre ge
rek Çin medeniyetini, gerek ııKaldeıı yani Sümer mede
niyetini Türkistandan gelen muhacirler kurmuş demek
tir: (Tung-Dekien) in aynı zamanda hem (Dr. Legendre) 
nazariyesi, hem (Henri Mathieu) yü teyid eden esasları 
işte bunlardır. Yalnız Çinli aJimin nazariyesinde bizim 
için bilhassa dikkat edilecek çok mühim bir nckta var
dır: Avrupa ilminin klasik telakkilerile taassublarına bü
yük bir itina ile hürmet ve riayet eden bu ihtiyatlı adam, 
nazariyesinin hiç bir yerinde «Türk» ismini ağzına bile 
almamıştır ! Çünkü onun gözünü yıldıran klasik telak
kiye göre Türkler Türkistana muahhar devirlerde gel
mişlerdir. Halbuki etnolojik ve antropolojik tetkikler 
hakikatı meydana çıkarmaktadır; bilhassa antropoloj ik 
deliller çok mühimdir :  Mesela ;  «Edimbourg» Üniversite
si profesörlerinden (Gordon Childe) in «L'Orient prehis
toriqueıı ismile ingilizceden fransızcaya tercüme edilen 
eserin muhtelif, yerlerinde tespit ettiği gibi (2) , arkeo-

(1 )  Ayni eser, s. 419. 

( 2 )  ı935 Paris tab'ı, s. 1·21, 1 67 ve 192. 
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logların Mısırda, Sümerde ve Hindistanın ((İndus 
Sindıı havzasında münteı;ıir buldukları Orta Asya tipi, 
cıbrakisefal>ı bir Alp tipidir. Çin membalarmda Türk 
menşeinin Aral ve Hazar havzalarına müsadif gösteril
mesi ve bilhassa «Divanü Lügat-it-Türk» te Türkistanın 
en eski ahalisi Türk olduğunu gö,sterecek deliller bulun
ması da bunu teyid etmektedir. Zaten ((Anauıı çanakçılı
ğ·ında tesbit edilen tezyinat üslfıbu bir taraftan sümer 
üslübunu andırınakla beraber, bir taraftan da eski Türk 
ve şimdiki Türkmen tezyinatile de karabet göstermekte
dir. 

Sümer diliyle Hind-Avrupa dilerini mukayese i<;in 
mühim bir eser yazmış olan Fransız alimi (C. Autran) ,  
umumiyetle Orta-Asyayı esas ittihaz ederek ııUral-Al
tay» ınıntakasını muazzam bir ((brakisefalıı stokuna 
menşe gösterir ( 1 ) : Bu brakisefal ııHome alpinusıı grubu 
uNeolithique = Cilalı taş» devrinde garba ve cenuba dağ_ 
ru büyük göç ; hareketleri yapmıştır; Rusya üzerinden 
Avrupa ya (( Cilalı taş» ,  «Bakır» , «Tunç» , ve ((Demirıı me·· 
deniyetlcrini götürüp eski Avrupanın kumral ((Homo 
nordicusıı ve esmer «Homo mediterraneus» denikn doli 
kosefal ahalisini ((iYontma taş» devrlı1den kurtaranlar, 
işte bu �ıbrakisefal Altaylılarıı dır. Hatta (Autran) ın ka
naatince bu devir medeniyet tarihinde bir «şafak» mahi 
yetindedir. Avrupanın o iptidai dolikosefallerine .kayvan
cılı.k, çiftçilik, çanakçılık, dokumacılık ve inşaat san'at
larını öğretenler işte bunlardır. (Dr. G. Conteanu) da bu 
büyük göç hareketinin tıpkı bir «yelpazeıı şeklini alarak 
muhtelif iıstikametlere dağılıp Elam, Sümer, Anadolu ve
saireye yayıldığından bahsetmel{tedir. Yalnız bu yelpaze 
şeklinin merkezinde ihtilaf vardır: (Childe) , (Contenau) ,  
(Marcellin Boule) ve (Autran) gibi alimler umumiyetle 
Orta-Asya'Y1 esas ittihaz ettikleri halde, (Tung-Dekien) 

( 1 )  «Sumerien et İnda .. europeen», 1925 Paris tab'ı, s. 140. 
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bilhassa ııTürk:istanıı esasına taraftardır; bununla bera
ber, (A. Moret) ve (G. Davy) gibi bazı Avrupa alimleri 
de Çinlinin nazariyesini teyid etmektedir: Mesela bu iki 
müellifin ((Des clans aux empiresıı ismindeki müşterek 
eserinde mesele şöyle izah edilir (1)  : 

«Akla en yakın vrıazariyeye göre bunlar Türki.<ıtan.Cları 
gelmişlerdir: Pumpelly heyeti ( Merv civarında) yeraltın
dan bunların medeniyetlerini tesciye eden hususiyeileri 
haiz bir takım çanaklarla küçük heykeller çık.:ırmıştır-. 
Tu,ran yaylaZarının gittikçe kuruması yüziindcn göç et
me(/(� mecbur ol!an bu kabilelerin garb taraflarında sııtak 
ve münbit bir toıırak aradıkları anlaşılrnaktadır. Bunlar 
Irandan geçtikten sonra Mezopotamyaya hdlı:im olan yay
laZara varmışlardır. »  

Orta-Asyadan kalkıp ((tıpkı bir yelpaze gibiıı etrafa 
dağılarak ilk medeniyet esaslarını bir taraftan Çine, bir 
taraftan Mezopotamyaya ve daha garba götüren ve bil· 
hassa ((Sümerıı ismindeki kültür ve medeniyet istasyo
nunda Türk dilinin en eski şeklini de ırki hüviyetine de
lil olarak bırakan bu medeni kavmin antropolojik tipi 
ccbrakisefal Alpıı tipi, menşei Türkistan yahud Alta y ve 
başlıca hususiyetleri madencilik ve hayvancılık olarak 
tesbit edildiği halde, bu tesbiti yapan Avrupa ilminin 
«Türkıı kelimesini hala telaffuz edememesi, zavallı 
(Tung-Dekien) in de ayni sükutu irtikab etmesin e eebcb 
olmakla beraber, ortaya attığı nazariye, o kelimeyi telaf
fuz etmek cesaretini göstermiş bir iki Avrupa müellifini. 

teyid etmekten de hfUi kalmış değildir. 

(1)  1923 Paris taıb'ı, ıı. 233. 
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HENRi MATHiEU NAZARiYESi 

Kırım muharebesinin Avrupada Türk düşmanlarını 
biraz susturup Türk taraftarlariyle bitarafları gayrete 
getiren müsaid havası 1856 Paris muahedesinden sonra 
bile az çok devam etmiş ve hatta ilim sahasına da biraz 
tesir ederek Türklük lehindeki hakikatlerden bazılannın 
ortaya atılmasını mümkün kılacak bir vaziyet husule ge
tirmişti. I�'ransız müelliflerinden (Henri Mathieu) nün 
Türkiye'ye ve Türklüğe aid eseri işte bu vaziyetin mah
sulü idi: «La Turquie et ses differents peuplesıı ismini 
taşıyan bu iki ciltlik eser 1 857 tarihinde intişar etti. Bi
rinci cild 364, ikinci cild 396 ve ikisi birden 760 sahife tu
tuyordu. Pariste (E. Dentu) isminde eski bir naşirin has
tırdığı bu mühim eser hakkında umumi kataloglarda iza
hat olmadığı gibi müellifin hüviyeti hakkında da hemen 
hiç malumatımız yok; yalnız Türkiyede epeyce kalıp cid
di tetkiklerle meşgul olduğu anlaşılıyor. Her halde (La
martine) gibi bir Türk dostu (Loti) gibi bir Türklük hay
ranı olmadığı muhakkak: Eserin ııMethalıı kısmındaki 
ifadelerinden ııTanzimat-ı-hayriyye» ye hiç inanmadığı 
ve hatta Türk milletinin muhtemel ve müstakbel bir 
kalkınma hareketini de biraz şüpheli gördüğü seziliyor; 
metnin muhtelif yerlerinde haksızlık derecesini bulan 
şiddetli tenkidlerden de geri ka"lmiyor. Zaten Türıkiere 
karşı fikren bitaraf ve hi.!Ssen lakayıd olduğunu kendisi 
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de itiraf ediyor. Her halde böyle bir müellifien hiç blr 
tarafgirlik beklenemez. 

Birinci cildin ilk doksan sahifesi Türk ırkının men· 
şeinden itibaren Osmanlı devletinin zuhuruna kadar ge
çen umumi Türk tarihiyle etnoloji balıisierine temas edi
yor: Ondan sonra <<Tanzimat» devrine kadar hep Os
manlı tarihinden ibaret. Fakat ikinci cildin tarihle aU'ı.
kası yok : Türklerden başlayarak, Rum, Ermeni, Yahudi, 
Arnavud, Kürd vesaire gibi muhtelif anasır hakkında 
ahlak, adet, kıyafet ve siyaset bakımından birçok malü.
mat, Osmanlı müesseseleri hakkında bir takım izahat ve 
bu cildin sonuna eklenen «Zeyl» kısmında da İstanbul 
abideleriyle ahalisi ve bir takım siyaset işleri hakkında 
tafsilat var. Her halde bu büyük eserin Türkoloji bakı
mından en mükim kısımları, umumi Türk tarih ve etno
lojisine aid bahislerle ikinci cildin o zamanki adetler ve 
an'anelere temas eden fasıllarında temerküz etmektedir. 
Zaten (Henri Mathieu) nün bilhassa Ondokuzuncu asır 
Türkoloji sahasında çok mühim bir istisna teşkil eden 
ve hatta birçok noktaları itibarile bugün için bile ehem
miyetini muhafaza eden büyük nazariyesi, birinci cildi
nin başındaki tarih ve etnoloji fasıllarındadır. 

Avrupa müsteşriklerinin klasik kanaatleriyle tena
kuz teşkil eden bu mühim nazariyenin ana hatları şu on 
altı esasa ayrılabilir: 

ı - Türk ırkı dünyanın ana ırklarından biridir. 

2 - Hakiki Türkler, <<Türkmenler» yani «Oğuzlar» 
dır: 

3 - Bunların ilk menşei Orta-Asya değil, «Kaldeıı 
yani cenubi Mezopotomyadır; 
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4 - Türkler burada dünyanın en eski medeniyetini 
lmrmuşlardır; 

5 - İlk Asur - Babil heykclleri eski Türk tipini tem
sil eder; 

6 - Miladdan üç bin yıl evvel Mezopotamya bü
yük bir Arab istilasına uğramıştır; 

7 - - Türkler işte bu istila yüzünden muhacerete 
mecbur olarak iki kola ayrılmışlardır. 

8 - Bir kol şark istikametine gidip Hazar denizi
nin cenub ve şark taraflarında sonraları «Parthesıı ismi
ni almıştır; 

9 -- Diğer kol şimale gidip «Rossi - Rusıı larla 
«M:oskes - lVIoskofıı ları kovarak Kafkasyaya yerleşmiş
tir; 

10 -- Bunların temerküz sahası şimali kafkasyadır; 

1 1  ·- İslötler işte bu Kafkas Türkleridir; 

1 2  - Gerek uKaldeıı de, gerek <�İskitlerıı devrinde 
Türklerin milli alametleri hilal şeklidir; 

13 - Bu Kafkas Türkleri bütün Karadeniz havza
siyle Balkanlara, Anadolu ve Avrupaya istilalar yapmış
lardır; 

14 ··- Gotlar, Keltler, Pelajlar, Traklar, Çerkezler, 
Gürcüler, Yunanlılar, İyonlular, Trualılar, meıışe itibarile 
hep bu Tii.rık - İskit kabilelerindendir ; 

15 - Hind - Avrupa dilleriyle Türk dili arasında 
menşe birliği vardır; 
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1 6  - Sarı ırka mensup olan Mangollar Türk değil
dir; Türkler beyaz ırkın kumral zümresindendir. 

d-Iakild Türk tarihi henüz tedvin edilmemiştir, ar
tık tedvin edilmelidir» diye bundan bir asır kadar evvel, 
Ondokuzuncu asrın tam ortasında bu yepyeni esasları 
ortaya atan (Henri Mathieu) , büyük nazariyesinin her 
noktasını muhtelif delillerle tevsik ve ispata da çalışmı§
tır. Bununla beraber, gösterdiği deliller içinde zayıf olan
lar yok değildir. Mesela ilk Türk menşeini cenubi Mezo
potamyada gösterirken, mehazını zikretmediği bir Orta
Asya arı'anesine istinaden Türklerin ecdadını «Kaiıı da
ğından çıkmış gösteriyor, eski tarihierin Dicle ve Fırat 
arasındaki Türklere <cKalde» ismini verdiğinden ve bu is
min ele <<Kai-dai = Kai kavmi>> şeklinden muharref ol
mal?.: ihtimali bulunduğundan ve nihayet ((Ahd-i-atik>> te 
<cTogorma - Torgma» ismile cenubi Mezopotomyada gös
terilen kavınin adı «Türkmen>> kelimesile alakadar oldu
��undan bahsediliyor ! Fakat bu tahmin doğru olduğu 
takdirde, Mezopotamyadaki Türklerin orada yerli olma
yıp Orta-Asyadan gelmiş olmak ihtimali de varid olabi
leccr1ini hiç hesalba etmiyor. Buna mukabil, diğer noktala

rm biı·çokhrına kuvvetli deliller gösteriyor : Mesela şimali 

Kafkasyanın bir zaman Türk vatanı olduğundan bahse
derken, birinci asır Latin müelliflerinden (Pline) in «Ta·· 
rih-i tabii>> sindeki sarahatle (Kedrenus) un ifadesine 
istinad ediyor ve İskitlerin Türklüğü meselesine de gene 
Birinci asır Latin coğrafyacılanndan (Pomponius-Mela) 
nın bunlara «Türk» ismini verdiğinden bahsediyor. (Henri 

Mathieu) nazariyesinin bizce en esaslı noktalanndan bi
ri, antropolojik tip ve ırk itibarile Türkle Mongolu birbi

rinden tamamile ayırmış olmasıdır. Eserin 62nci sahife
sinde tespit ettiği Mongol tipi şöyledir: Boy kısa, kafa 
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yuvarlak, gözler çok ufak, burun yayvan, renk esmer-sa
rı, sakal çok seyrek.. Buna muıkabil, en eski vesikalara isti
naden çizdiği en eski Türk tipinde ise boy uzun ve mev
zun, saç kumral yahud kumrala yakın, çehre beyzi, çiz
giler muntazam, renk beyaz! Bu tip, (Firdevsi) nin «Şeh_ 
name» sinde, (Mes'udi) nin ııMüruc-üz-zeheb» inde, eski 
Çin vakayİnamelerinde ve bu asrın başından itibaren 
Çinde yirmi sene tetkikat yapan Fransız alimi (Dr. Le
gendre) ın eserlerinde de tespit edilen en eski Türk tipidir. 

(Henri Mathieu) nazariyesinde ilmin klasik telakkİ
lerine en mugayir nokta, hiç şüphesiz ki, Türk ırkının 
men::�eini cenubi Mezopotamyada göstererek şarktan gar
ba ve cenubdan şimale doğru daha eski bir muhaceret 
esasını müdafaasıdır. Eğer (Mathieu) Çin müverrihleri
ni de tetkik etmiş olsaydı, onlarda da böyle bir tezi teyid 
edebilecek mühim bir rivayete tesadüf edebilirdi ; mesela 
(Stanislas Julien) in ııPien-i-Tienıı ismindeki Çin menba
mdan tercüme ettiği fıkralar içinde çok mühim bir kayıd 
var ( 1 ) : Bu kayda göre vaktiyle Türk ölkesi Çiniiierin 
ııSi-hai-Garb denizi» dedikleri ((Hazarıı denizinin garb 
sahillerinde (yani Kafkasya) olduğu halde, Türk mitolo
jisindeki kurdun delaletile ııTu-kiuıı lar (yani Türkler) 
bu denizin şark tarafına göç etmişlerdir ! Bu vaziye te gö
re, Garbdan şarka doğru çok eski ve iptidai muhaceret 
ihtimali de oldukça kuvvetli bir an'ane mahiyetinde sa
yılabilir. 

(Henri Mathieu) nün Miladdan binlerce yıl evvel 
Mezopotamyayı Türklerle meskCın göstermesi delillerinin 
kuvvetinden ziyade seziş kabiliyetinin kuvvetine istinad 
ediyordu. Çünkü onun o eseri yazdığı sıralarda ııSümer» 

( 1 )  Docuınents historiques sur les Tou-<kioue, 1877 Paris l;aib'ı, 

B 24. 
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dili henüz ortaya çıkmamış ve (Jules Oppert) ile (Fran
çois Lenormant) gibi çivi yazısının okunmasında büyük 
roller oynayan ilk Sümerologlar, cenubi Mezopotamyada 
dünyanın en eski medeniyetini kuran Sümerlilerin Tu
ranlı olduklarını ispat için kitaplar, risaleler ve etüdler 
neşrine başlamamışlardı. (Oppert) in Sümer yazısını hal
letmekte en kat'i rolü oynayan «Expectition scientifique 
en lVIE"isopotamieıı ismindeki büyük eserinin bir cildi 1859 
da, bir cildi de 1863 de intişar etmişti. (Lenormant) ın 
Türk ve Turan lehçelerini Sümerce ile mukayese için yaz
dığı «La langue primitive de la Chaldee et les idiames 
touraniensıı ismindeki kıymetli kitabı da ancak 1875 ta
rihinde neşredildi. (Mathieu) nün eseri bunlardan sene
lerce evveldi : Şu halde bu zeki müellif, daha Sümerce
nin keşfinden yıllarca evvel «Kaldelilerıı dediği Sümer 
lilerin Türk ırkıyla olan alakalarını sezmiş demekti ! 
(Henri Mathieu) nazariyesinin kuvvetli taraflan işte bu 
gibi noktalardı. Bütün dünyanın Türk ırkını mongoloid 
saydığı bir devirde onun Türkle Mongolu birbirinden 
ayırması, Hind-Avrupa dilleriyle Türk dili arasındaki 
menşe birliğini sezmesi ve hatta «Kaldeıı ve Avrupa dil
leri arasında yapılacak mukayeselerin Heride Asya ve Av
rupa tarihlerini tenvir edebileceğinden bahsetmesi, garb
dan şarka muhaceret nazariyesi gibi tetkiki çok mühim 
neticeler verebilecek bir fikri ortaya atması ve nihayet 
Sümerlilerin Türklüğü hakkında ilk esaslan ileri süre
bilmiş olması, ilmin muahhar tekamüllerile bazı nokta
larının yanlışlığı meydana çıkan bütün tezine bugün bi
le hususi bir kıyınet verdirecek sebeblerdir. 

İlim tarihinde böyle en mühim esaslan muahhar te
kamüllerle sabit olmuş nazariyeler pek fazla değildir. 
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Dil, ırk ve kültür bakımlanndan üç Türklük dairesi 
vardır: Gerek coğrafi vaziyet, gerek nüfus bakımların
dan aralannda çok mühim farklar bulunan bu büyük dai
reterin birbirile en fazla ihtilat ettikleri saha Türkiyedir. 
Türk milliyetinin bundan evvel bahsettiğimiz tek ve 
müşterek tarifini tavzih için bunları sıra ile gözden ge
çirmeyi zaruri görüyoruz: 

1 - (Dil dairesi) :  Yeryüzünde türkçe konuşan in
sanların hepsi Türk ırkından değildir: Muhtelif ırklarla 
muhtelif kültür dairelerine mensub oldukları halde sırf 
dil bakımından Türkleşmiş bazı Şark ve Garb unsurları 
da bu daireye dahildir; bunların içinde bir çok Mongolo
idlerle bir takım İrani unsurlar bulunduğu gibi, son za
manlara kadar gazetelerile kitabiarını bile Yunan ve Er
meni harfleriyle türkçe yazan Karamanlı Rumlarla bazı 
Ermeniler de vardır; bütün bunların ana dilleri türkçe
dir; hatta ötedenberi Rusyanın Ekaterinoslav ve Kırım 
taraflarına yerleşmiş sekiz bin kadar Karamanlı Rum 
kütlesi hala türkçe konuştuğu için, anadil istatistiklerin
de bunlar da Türk tasnifine girmektedir. Fakat buna mu
kabil, türkçeyi anadillerinin yanında ikinci bir dil olarak 
konuşan «bilingue = çifte dili» hıristiyan ve Yahudi un
surları pek tabii olarak bu tasnife alınmamaktadır. İşte 
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bundan dolayı dil dairesini bir ırk dairesi gibi görmek ve 
göstermek kat'iyyen doğru değildir. 

Yukarıda bahsetiğimiz üç Türklük dairesi içinde nis
beten en sağlam istatistikler işte bu dil dairesine aid ol
makla beraber, bunların mühim bir kısmı Rus ınenbala
rıyla resmi vesikalarına istinad ettiği için, şimdiye kadar 
neşredilen rakamların hakikati tamamiyle ifade etme
dikleri ve hatta ekseriyetle birbirini nakzettikleri de unu
tulmamalıdır: Bu halin en bariz misalini Fransız türko
loglarından Jean Deny'nin Rus ınüelliflerile resmi ista· 
tisüklerine istinad eden rakamlarında gösterebiliriz : 1921 
de çıkan ııGrammaire de la langue turqueıı ismindeki kıy
metli eserinin 7 nci sahifesinde Türk dil dairesinin nüfu
sunu 1897 Rus tahririne istinaden 29.409.352 gösteren 
müellif, o tarihten üç sene sonra 1 924 te Meillet'nin riya
set ettiği bir ilim heyeti tarafından neşredilen ııLes lan
gues du mondeıı un «Türk dilleri» faslım yazarken gene 
aynı istatistiklere istinad ettiği halde 30.331.960 rakamı
nı esas ittihaz ederek birincisinden bir milyon kadar fark
lı bir yekün göstermiş ve bir taraftan da gene aynı ese
rin 196 ncı sahifesinde bu yekunu az görerek bazı şahsi 
istidlallerine istinaden 39 milyona çıkarmıştır! Fakat bü
tün bu hesablarla Anadolu ile Balkan yarımadasında 
türkçe konuşanların mecmuu ancak on milyondan ibaret 
gösterilmektedir: Halbuki yalnız şimdiki Türkiye hudnd
ları içinde resmen tesbit edilen hakiki miktar 30 milyon
dur; fazla olarak Deny'nin Rus istatistikleri bundan tam 
yarım asır evveline aid olduğu gibi, kendisinin 1924 te 
yaptığı 39 milyon hesabından sonra da 23 sene daha geç
miştir; son harbin Türk dil dairesi üzerindeki tesir dere
celeri henüz tamamile malum olmamakla beraber, her
halde bugün yeryüzünde türkçe konuşaniann yekünu 60 
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milyondan aşağı olmamak lazım gelir; Lisaniyat harita
larında bu büyük kütle Tunadan Baykal havalisine ka
dar yayılmış gösterilmekte ve Yakut dili de bundan ayrı 
olarak Siberyanın şimalişarkisinde geniş bir dil adası 
şeklini almaktadır. 

2 -- (Irk dairesi) : Türk ırkı hakkında tetkikler 
henüz kat'i bir netice vermiş olmaktan çok uzaktır; etno
loji ve antropoloji sahalarında hala bir çok büyük ihti
laflara tesadüf edilir. Bununla beraber üzerlerinde umu
miyetle ittifak edilen bazı mühim noktalar da yok değil
dir: Mesela yukarıda bahsettiğimiz dil dairesinin bir ırk 
dairesi demek olmadığında ve Türklerle ıvrongoloidlerin 
ırk itibarile birbirinden ayrı olduğunda artık umumiyetle 
ittifak edilmektedir; onun için lisaniyat sahasında Türk 
dairesine giren Yakut zümresi, antropoloji sahasında 
Türk tasnifine girmiyerek mongoloid sayılır! Buna mu
kabil, Çinde, Hindistanda, Suriyede, Irakta Balkanlarda, 
şimali Afrikada ve hatta Sumatrada anadillerini unut
muş bir takım ırk Türkleri vardır; hatta bunların bir 
çokları antropolojik menşelerini henüz tamamile unut· 
mamış vaziyettedir. İşte bundan dolayı ırk dairesi için 
vazih ibir nüfus rakamı göstermek imkanı yoktur. Muhak
kak olan nokta, dil dairesinde muhtelif ırklarla kültür
ler tesbit edilmesine mukabil, ırk dairesinde de muhtelif 
dillerle kültürlere tesadüf edilmesidir: Yalnız bu yabancı 
unsurlarla kültürler ana kütleye nisbetle mahdud oldu
ğu için, her iki dairenin müşterek hakim unsuru ırk ve 
dil Türklüğüdür. 

3 - (Kültür dairesi): «Kültür» kelimesinin ilmi 
manası halk arasındaki umumi manasından büsbütün 
başkadır; etnograflar arasında «Culture =Kültür» de· 
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rnek, cemiyet hayatının maddi ve manevi tezahürlerinln 
mecmuu demektir: Adet, an'ane, itikad, kıyafet, mimari, 
aile hukuku, cemiyet teşkiH1 tı, sanat, askerlik vesaire gibi 
şeylerin mecmuu bir kavmin <<kültür» ü sayılır. İşte bu 
bakımdan dünya bir takım «Cycles culturels = Kültür 
dairelerhı ne ayrılmaktadır: Lisaniyat sahasında ııdilıı 
ve antropolojide «ırk» ne ise, etnografyada da ((kültür 
dairesin işte öyle bir tetkik unsurudur. Her dil bir takım 
<<lehçe» lere veyahud her ırk bir takım cıtali ırk» larla 
ıımilletıı lere ayrıldığı gibi, her <<kültür dairesi» de ((cul
turesıı ve ı<facies culturelsıı isimlerile bir takım tali ve 
daha küçük dairelere ayrılmaktadır. En eski ana kültür 
bakımından Türk kavmi «Cycle pastoralıı denilen göçebe 
kültür dairesine rn€msubdur: Fakat bütün göçebe cemi
yetler gibi eski Türkler de daha ilk devirlerden itibaren 
yayıldıkları coğrafi sahalara göre ikinci derecede bir ta
kım küçük kültür daireleri te§kil etmişler ve bilhassa 
Garba doğru gelip «İslamoi:de» denilen Müslüman kültür 
dairesine girdikten sonra eski pastoral ve asıked törele
rinin İslam esaslarıyla ihtilatından dolayı yeni bir muh
telit kültür çevresi kurmuşlardır; Selçuki sultanlannın 
saraylarında bu kültür ihtilatının bazan tezada benziyen 
çok tuhaf tecellilerine bile tesadüf edilir: Mesela İslami
yetteki içki yasağına rağmen sultanların huzurunda 
Türk türesince kurulan kımız meclislerine Selçukname
lerde lrani tabirile «Bezm-i-Cem» denilmesi bu kabilden
dir. Bilhassa Oğuz Türklüğünün Anadolu fethinden iti
baren Bizansla çok sıkı bir temas halinde bulunması ve 
pek az sonra ilk Haçlı seferlerinden itibaren de ((Occiden
taloideıı denilen Garb kültür dairesile harb ve sulh müna
sebetlerinin başlaması Türkiye Türklüğünü «Pastoralı> ,  
«İslamoi:deJil Te rıOccidentaloide» kültürlerinin halitası 
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denilebilecek çok vazih bir tali daire haline getirmiştir : 
Bu tali dairenin çoğrafi vaziyeti kara kültürüne deniz 
kültürünün de inzimamını temin etmiş olduğu için, 
'Türkiye Türklüğü ile diğer Türk kolları arasında bu ba
kımdan da bir fark hasıl olmuş demektir. 

Türk aleminde din kültürü bakımından bile tam bir 
vahdet yoktur: Bütün Türklerin takriben yüzde daksam 
müslüman olduğu halde hala Şamani, Budi.st, Ortodoks, 
Gregoryen ve Yahudi dinlerinde bir hayli Türk olmas-ı 
tıpkı dil ve ırk dairelerinde olduğu gibi kültür sahasında 
da nisbi bir manzara ihtilatına sebeb olmaktadır: Fazla 
olarak, bilhassa Osmanlı imparatorluğunun üç kıta üze
rinde asırlarca süren hakimiyeti Türkiye kültür dairesini 
Arab, Balkan ve Kafkas sahalarına da yaymış olduğu 
için, bu tali daireye Türk olmıyan unsurlar da muhtelif 
nisbetle de girmişler demektir ; bütün bu memleketlerde 
bugün hala Türk kültürünün silinmez damgaları vardır. 

Yukarıdanberi gözden geçirdiğimiz bu üç türlü Türk
lük dairesinin en bariz hususiyetleri hudutlarının ayrılı
ğında ve hiç birinin tek başına bir milliyet mi'yan ittiha
zına imkan olmamasında gösterilebilir: Çünkü dil daire · 
sinde muhtelif ırklarla muhtelif kültürlerin ve kültür 
dairesinde muhtelif dillerle muhtelif ırkların mümessil
leri vardır ve bunlara mukabil ırk dairesinde de anadil
lerini unutmuş ve ecnebi kültür dairelerine girmiş Türk 
unsurları ihmal edilmeyecek yekünlar teşkil etmektedir: 
Türk milliyetinin tek ve müşterek bir tarifini yaparken 
bunların hepsine birden istinad etmek zarureti işte biı 
kanşık vaziyetin pek tabii bir neticesidir. Türk alemi, iş
te bu üç dairenin her üçüne birden mensub olup hem 
antropoloji, hem lisaniyet, hem etnografya sahalarındaki 
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Türk tasniflerine girebilen insanlardan mürekkeptir: 
Umumi ve müıjterek bir ideal ancak bunlar arasında ku
rulabil,ir. 

Bu büyük Türklük içinde bir de Türkiye Türklüğü 
vardır: Kültür dairesinin izahında gördüğümüz gibi Tür
kiye Türklüğü pastoral-islamoid temellere dayanan umu
mi kültür dairesinin içinde hususi bir kültür cepheıli 
ufacies» teşkil etmiştir. Tek ve müşterek bir millet tarifi 
yapılırken dokuz asırlık ayrı bir vatan, bir devlet ve ayrı 
bir tarih esaslarına istinad eden bu tali dairenin vatan 
birliği , tfrbiyyet birliği ve tarih ılıirliği g�bi milli ve mahalli 
hususiyetlerini ihmal etmek, bütün Türk aleminin mer
kezi olan en ileri kültür çevresinin müstakil devlet mahi
yetini hesaba katmamak demektir: Zaten bu esaslar. 
ileride teşekkül edebilecek diğer Türk devletleri için de 
hayat şartları mahiyetindedir. İşte bundan dolayı Türk 
milliyeti ırk, dil, din, kültür, vatan, tabiiyyet, ideal ve 
tarih birlikleriyle birbirine bağlı insanlardan mürekkep 
tabii bir kütle ve daha doğrusu bir tabiat mahsulü de
mektir: Bu tabii bağlardan herhangi birini veyahut bir 
ikisini koparan kimse Türklükiten ayrılmış olur ; mesela 
din ve tabiiyyet değiştirip protestan mezhebiyle Ameri
kan tabiiyyetini kabul etmiş bazı ırk ve dil Türklerinin 
ana milliyetle artık hiç bir alakaları kalmamıştır. Bi
zim milliyetimizin en büyük ruhi ve manevi kuvveti işte 
bu hususiyetindendir. 
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<«VATANn MEFHÜMU 

Bugün ((Vatan» denilince akla bir toprak gelir: Fa
kat (<Vatanıı kuru bir topraktan ibaret değildir. Toprak, 
vatan mefhumunda ancak bir unsurdan ibarettir. Bir 
memleketin kuru bir coğrafi saha vaziyetinden milli bir 
vatan haline yükselebilmesinde güzellikle verimlilik gibi 
tabii veyahut ferdin bütün insanlık haklannı te'min 
eden yer olmak gibi içtimai ve siyasi vasıfların bile hiç bir 
tesiri yoktur. Tabiat güzelliği ile toprak zenginliği dün
yanın her yerinde bulunabileceği gibi, insani ve siyasi 
haklardan istifade imkanı da bir toprağın vatan sayıl
masına sebep değildir. Çok defa insanlar en zalim idare 
lerle en ağır haksızlıklar altında bile Vatan mefhumuna 
can vermekte tereddüt etmemişlerdir. 

Toprağın vatanıaşması için mukaddesatla, m:\nevi
yatla ve tarihle yuğurulmuş olması lazımdır. 

((La cite antiqueıı ismindeki meşhur eserinde Vatan 
fikrinin eski Yunan ve Roma medeniyetlerinde nasıl te
şekkül ve tereddi ettiğini tetkik eden (Fustel de Coulan
ges) , latince ((Patria = Vatann kelimesinin aslını ((Terra 
patria = Atalar toprağın terkibi ile izah ettikten sonra, 
Vatan mefhumunu c<Ataların kemikleri bulunan ve ruh
larına mesken olan toprak» şeklinde anlatır. Eski Yu
nanlılar Romalıların c<Siteler devri>ınde bu tarife uygun 
·iki vatanları vardır : ceKüçük - vatanıı aile ocağı ile me-
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zarlarının bulunduğu bir avlu şeklindedir; ccBüyük - va
tanıı da kahramanların mabedlerini, milli bayramlarını, 
dini ilahilerini ve mukaddes toprağını bir sılr içinde sak
lıyan cıCite =-- Şehir» dir. Vatandaşın canı, namusu, dinl , 
tanrısı, ataları ve her türlü haklariyle mukaddesatı an
cak işte bu sılrun içinde emin ve masum olduğu için, Va
tan demek sade bir kuru toprak d€mek değil, ferdi o top
rağa bağlayan bir çok manevi bağlardan mürekkep bir 
ınecmıla demektir : Tabii bu vaziyette vatan sevgisi neti
ce itibariyle tanrılarını, atalarını, dinini, namusunu ve 
insanlık haklarını tek bir mefhum içinde sevmekten baş
ka bir şey değildir. İşte bundan dolayı Siteler devrindeki 
Romalılarla Yunanlılar için en büyük ceza, insanı bütün 
bu manevi nimetlerden bir anda mahrum ediveren sür
gün cezasıdır. 

Roma vatanperverliğinin imparatorluk devrindeki 
tekamülünü de Siteler devrinin sonlarından itibaren bü
yük bir dikkatle takip eden (Fustel de Coulanges) ,  o bü
yük medeniyette Vatan mefhumunun zayıflamasını da 
eski manevi ve kudsi rfı.bıtaların yerine sırf siyasi ve me
deni müesseselerle kanunlara bağlılık gibi maddi ve iç
timai telakkilerin zuhılrundan itibaren başlamış gösterir. 
Tabii bu vaziyette Romalının müdafaa ettiği şey ataları
nın ocağı değil, devletin kendisine maddi menfaatler te· 
min eden siyasi müesseseleridir. Büyük müellif, vatanper
verliğin bu yeni şeklini de şöyle anlatır: 

cıVatandaşlar artık memleketlerine muvakkaten ha
kim olmuş siyası bir rejimi ne kadar seviyorlarsa vatan
larını da ancak işte o kadar seviyorlardı: Memleketin ka
nunlarını beğenrniyen bir kimsenin kalbinde vatanınn 
lcarşı hiç bir rabıta kalmazdı. Herkes kendi jikrini vata-
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nından daha mukaddes bildiği� için mensUp old:uğu züm

renin zaferini vatanının şan ve şerefinden üstün tutma 
ya başlamıştı. Ana - yurtlarının siyasi müesseselerini be
ğenmiyenler, istedikleri müesseselerin bulunduğu mem
leketleri tercih ettikleri için, öyle yerlere hicret etmekte 
tereddüt etmezlerdi . . .  İşin bu derecesiyle kendi vatanı 
aleyhine siltiJı çekme derecesi arasında pek fazla bir me

safe kalmamış demekti. Nihayet her hangi bir siyasi par
tiy-i iş ba§ına getirmek için dü.§manla el- birliği edilmiye 

başlandı.» 

(Fustel de Coulanges) bu halin en acı misalini meş
hur (Annibal) in İtalya seferine gösterir : Umumi bir he
yecana sebep olan bu müthiş düşman taarruzu esnasın
da bütün şehirlerin aristokrat sınıflan Roma ile beraber 
mukavemet taraftarı oldukları halde, aynı şehirlerin 
halk tabakaları hep Kartacalılan iltizam etmiştir. 

Tabii bu mühlik vaziyet, bütün mukaddesat ve ma
neviyyatından tecrit edilmiş bir vatanın topraklaşması 
demektir : Bir millet için böyle bir vaziyet, bir düşmaıı 
istilasından daha korkunçtur. 

Vatan mefhümunun Türk tarihindeki teşekkülü de 
işte bu Greko - Romen = Yunan - Latin tarzının aynıdır. 
Çin müelliflerinden anlaşıldığına göre « Yurdıı denilen ilk 
Vatan taslağı, eski Yunanlılarla Romalıların «Küçük -
Vatanı> ları şeklinde bir şeydir: (Kaşgarlı Mahmud) , meş
hur «Divanu Lugaat-it-Türkı> ünde bu kelimenin Arapça 
karşılığı olan «Reb'ıı tabirini kullanır ve bu da «Orta · 
sında avlu bulunan ev» manasma gelir. İşte bunlardan 
anlaşıldığına göre, eski Türklerde Vatan mefhumu aile 
ve nihayet kabile yurdu ile başlamış demektir. Gerek bu 
ilk ufak yurdun, gerek bunun devlet arazisine doğru te 
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kamülünden hasıl olan büyük siyasi yurdun kudsiyyeti, 
tıpkı Yunan - Latin sisteminde olduğu gibi, ataların mu
kaddes mezarıariyle kudsile§miş ruhlarından gelir; «Şun
kar = Şahin» §ekline girip tenasübe uğramış sayılan ec
dad ruhları havada ve Gök-Türklerin «Barkıı dedikleri 
türbeler ve mabedlerle mezarlar da « Yağız yir = Kara 
toprak» da Türk yurdunun iki unsurunu doldurmu§ mil
li mukaddesatı vaziyetindendir. Profesör (Barthold) a 
göre «Şunkar» itikaadı Garb-Türklerinden Müslümanlık
tan sonra bile devam etmiştir. İşte bundan dolayı Or
han abidelerinde Gök-Türklerin merkez sahası olan «Ötü-· 
ken» ınıntıkası «erig yir» tilibiriyle çoraık ve kısır bir yer 

gösterildiği ve hatta bu çetin vaziyet bütün iktisadi ih·· 
tiyaçların askeri ve siyasi tedbirlerle hep hariçten temi
nine ::;ebep olduğu halde, sütsüz bir anaya benziyen o ve
rimsiz Vatan her şeye rağmen (<ıduk Ötüken = mukad 
des Ötükenıı diye anılır (Leon Cahun) ün (<lntroducti
on a l'histoire de l' Asie» ismindeki meşhur eserinde o es
ki Türk vatanının çoraklığı ile kudsiyyeti arasındaki te
zadın güzelliği şöyle anlatılır: 

«Fransa'nın Zetafetinden bahseden (Roland) a hiç 

benzemiyen Türk lcahramanı memleketinin güzelliğinden 
bahis bile etmez; bilakis dağlardaki sevgili ormanlarının 
işe yarayacak hiç bir mahsul vermediğinden bahseder: 
fakat buna rağmen onu kalbinin bütün kuvvet ve kudre · 

tiyle sever ve şanlı olmasını ister. Bu noktada milli şeref 
hissinin hususı bir şekli, vatanperverliğin bir bakıma dar 
olmakla beraber başka bir bakımdan da pek asri bir nevi 
belirmektedir: Bu his, askeri şan ve şeretin hiç bir başka 
maksat olmaksızın sırf şan ve şeref diye özlenmesi ve nef
sini tatmin hazzından başka bir emel beslenmemesi de 
mektir.» 
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Eski Türk telakkisinde Vatan fikri işte bu kadar mü 
cerred ve ulvi bir mefhum şeklini alınca Türk yurdu kud
sileşmiş, en eski devirlerden beri takdis edilen ııYerı> ve 
«SU» unsurlarını <<Yir - Sub = Yer - Su» şeklinde birle§
mesinden hasıl olan bir ilahe ismi Orhon kitabelerinde 
bazan Vatan timsali şeklinde kullanılmıştır. Her halde 
m�sm- Arap müellifi Cahız'ın uFazail ül-Etrak» ismin
ılaıt;ı eser.ıude eski Türk vatanperverliğini bütün milletle
!!:m:K1Ucten: u.stün göstermesi pek tabiidir. 

Miladl.n onikinci asrında yaşayan Antakya Ya'kubi 
patrıgi ıwıryani - Mikail = Michel de Syrien) in (Cha
b'o't) tar-afından Fransızcaya tercüme edilen meşhur 
<t.!�l'.inıque = Vakaayiname» sinde eski Türklerin Gök 

natürizminden İslamiyyete geçişleri gözle görünür maddi 
bir Vahdaniyyet esasından göze görünmez manevi bir 
Vahdaniyyet telakkisine doğru bir tekamül adımından 
ibaret gösterilir: Bu izaha göre, eski Türkler İslamiyeti 
kabul etmekle iman ve itikad değiştirmiş değil, Gök-Tan · 
rı birliğine daha ulvi ve daha münezzeh bir şekil vermi�
ler demektir. Bu büyük esasla beraber Şamanizmin -diğer 
bir takım akideleri de islami şekiller almış ve mesela ata
larm takdisi İslamiyet devrinde de eski ehemmiyetini hiç 
kaybetmemiştir :  Orta-Asya'nın uBark» ları Anadolu'da 
<<Türbe» ismini almış, bir çok tarihi şahsiyetlerle milli 
kahramanlar ve büyük şehitler İslam usulünce toprağa 
gömülmeyip mumyalanarak türbelerin altındaki mah
zenlere konulmuş, daha Onbirinci asırdaki Anadolu fet
hinden itibaren memleketin her tarafını kaplamaya ba�

layan bu gaza ve tarih abideleri eski Bizans arazisine ye
ni bir milli kudsiyyet vererek Anadolu topraklarının Türk 
ırkı için vatanıaşmasında ilk esas olmuş ve asırlar bo

yunca biriken bütün diğer milli hususiyyetler de işte o 
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ilk arnili tamamlamıştır. Bu milli hususiyyetler, Türk ze
kasının dokuz asırdanberi muhtelif sanat sahalarında 
vücuda getirdiği büyük eserlerle halkın kalbinde her ne 
suretle olursa olsun yer tutan şeylerden mürekkep bir 
mecmua demektir. 

V atanın topraktan ibaret olmayışı işte bundan dOla
yıdır: Toprak unsurunun yanında bazan (Dede-Efendi )  
nin bir bestesi veyahut bestekarından ihtilaf olan Tekbir 
ahengi gibi bir ses, bazan (Baki) nin Kanuni mersiyesl 
gibi Türk cihangirliğinin en yıkılmaz abidesi sayılabile· · 
cek muhteşem bir şiir, bazen Süleymaniye gibi bir kub
be, bazen Fatih'in bütün azametiyle sığmış olduğu müte
vazı' bina gibi bir türbe, bazan <cEyüb-Sultanıı dediğimiz 
sahabi makamı gibi dini bir abide, bazan milli ruhu şekil 
ve renkle ifade eden bir çini, bazan (Yesari) nin bir lev
hası ve bazan da bir kumaş üstündeki elişi veyahut bir 
çoban kavalı bile vatan parçasıdır. Mübarek mezarını 
ihmal ettiğimiz zavallı (Nedim) imizin : 

Bak Sıtambul'un şu Sa'd-abdd-ı nev-bünyanına 
Ademin canl'(Jfr katar ab-u-havası canına 

şeklindeki meşhur beyti Türk vatanının İstanbul kadar 
ebedi bir parçası değildir de nedir? 

Yukarıda gözden geçirdiğimiz Yunan - Latin misali 
bizim için en hayati ibret dersi demektir. Eğer yaşamak 
istiyorsak, unutmamalıyız ki Vatan mefhumunun rnu
kaddesatiyle maneviyyatını yolup soymak, onu çırılçıp
lak bir kuru toprak haline getirmektir. Vatan toprakla
şınca Millet vatansızlaşır. 
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KONUŞMA DİLİMİZİN TARİH DEViRLERİ 

Yazı diliyle konuşma dili arasında daima fark var
dır; dünyada konuşulduğu gibi yazılan veyahut yazıldığı 
gibi konuşulan hiç bir dil yoktur. Yazı diliyle konuşmb. 
dili arasındaki fark, muhtelif lisanların tabi oldukları 
bünyevi ve tarihi şeraite göre devirden devire azalıp çoğa
labilir. Mesela Türk edebiyatı tarihinde eski Osmanlı in
şasının hakim olduğu devir, yazı dilinin konuşma dilin
den en çok ayrıldığı devirdir; halbuki Osmanlı inşasının 
tam teşekkül haddi sayabileceğimiz (Kanuni) zamanına 
kadar yazı Türkçesiyle konuşma türkçesi arasında çok 
bariz bir yakınlık olduğu gibi, on altıncı asırdan on do
kuzuncu asırdaki tanzimata kadar üç asır süren inşa 
devrinden sonraki bir asırlık son tekamül cereyanı da 
aradaki mesafeyi yeniden azaltmıştır. Bu üç devri tavzih 
için, 1 4  üncü, 1 7  nci ve 1 9  uncu asırlarda yazılmış üç 
eserden aldığımız şu üç fıkrayı konuşma diline yakınlık 
ve uzaklıkları itibariyle şöyle bir gözden geçirmek kafidir. 

Miladın on dördüncü asrında yaşamış bir Anadolu 
Türk aliminin eserinde hep şu açık Türkçeye tesadüf edi
lir (1 ) : 

( ı )  Mehmet Kilştert «Şeceret.til beşer fl hakikat-il khaberıı, 

te'lUi Hlcrt 773 ve MiHldt 1371, (Mes'ud Koman) ın yazma nüsha

sı, s. 35. 
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<< (Batlamyus) her fenni kendinde birleyen alimdlr. 
llmü-fennin zarbtı içün bammuktan kağıt icadla kitaplar 
meydana getirmiştir. Bundan önce yazı derilere yazılırdııı 

Halbuki on yedinci asır inşasının en meşhur eser le · 
rinden birinde en açık cümlelerden biri şöyledir (ı)  : 
« Biraz zaman ibir kelb-i niitüvan ilmşe-i ıstatbl-ı vıra
nımda mekan tutup eyyamda reme-i ağnam ile sahra-ne
verd ve leyalide av' av-paş-ı etraf olarak cenaib-i khane · 
rnana piramengerd idi ».  

Buna mukabil, yukanki tasnifimizde üçüncü devir 
saydığımız tanzimat nesrinin ilk kabilesinde bugünkü sa
deliği tebşir eden bir ifade vardır (2) : 

« . . . Vakit-i sefer ve esnay-ı husumet bile kaale alına
mıyan böyle makalat-ı mekrühenin tefevvühe tercüma
nın tasaddisi kendiliğinden ise ne cesarettir, yok eğer Elçi 
Beyin emriyle ise nasıl lisandır ? Biz de bunun tarziyesini 
isteriz» .  

Tabii bu üç ifadenin konuşma diline en yakını on
dördüncü asırdaki ve bunlara nispetle orta bir vaziyet 
alan da ondokuzuncu asırdakidir. 

Bununla beraber, Osmanlı inşasının onaltıncı asır
dan arıdokuzuncu asra kadar üç asır kadar süren hakimi · 
yet devrinde onunla muvazi bir sade rıesir arı'anesi de 
vardır. Edebiyat tarihimzde mustalah bir inşa ile açık 
bir nesir asırlar boyunca adeta birbirine müvazi bir cere
yanla akıp gitmiş, bu ikı ifade tarzının her ikisi de yığın
lar eser vermiştir. Münşilerin eserlerinde muhavereler bi
le inşa kalıplarına dökülerek canlılıklarını tamamiyle 

( 1-) <>:Khamse-i Nerkist», 1255 Bolak tab'ı, s. 116. 
( 2 )  Akif Paşa, «Tabsıra», husust kütüphanemizde Paşanm 

Imzasını muhtevi yazma nüsha, s. 6. 
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kaybetmiş, adet� bir müstehase haline gelmiştir; mesela 
(Veysi) cahil bir kadına şöyle sözler söyletir (1) : 

((Rüy-ı alem hilye-i zibay-ı letafet birle khatır-fürı1z-! 
sakaleyn olup meşail-i nür-bahş-ı sevabit-ü seyyar�t 
salın-ı zemine bir vechile nezdik göründü ki saha-i zemin
den fürı1zan kılınmış meşail-i şadmani sandım! » .  

16-17 nci asırlarda yaşıyan (Veysi) nin hep bu ka · 
ranlık kitap diliyle yazdığı mustalah muhavereler bize 
o devrin hayat dili hakkında tabii hiç bir fikir verebile
cek vaziyette değildir. 

İşte bundan dolayı konuşma dilimizin geçirdiği istl · 
haleler ancak eski Osmanlı inşasına müvazi giden ve ade
ta divan şiirine nisbetle saz şiirini andıran eski Türk 
nesrindeki muhaverelerin tetkikinden çıkabilir. 

İstanbul'un fethinden evvelki zamanlardan başla

yan ve Tanzimat yıllarına kadar devir devir a&ılıp ko
yulaşarak devam eden sade nesirden elimizde tarihler, 
vekayınameler, edebi, dini ve ahlaki bir çok eserler 
kalmıştır. Bunlardaki muhavereler, konuşma dilimizin 
muhtelif deviı lerini ve bu deviriere hususiyetıerini ve
ren istihaleleri aksettirmek itibarıyle bizim için fevka
lade kıymetlidir. 

Tabii her müellif kendi devrinin muhavere dilini 
kulanır; hatta kendisinden asırlarca evel yaşamış tari
hi şahsiyetıere izafe ettiği sözler bile ancak kendi dev
rinin konuşma dilini gösterebilir. Onun için eski eser
lerdeki muhaverelerin kronolojik kıymetleri, bunların 
izafe ve isnat edildikleri şahsiyetlerin yaşadıkları eski 

( 1 )  «Siyer-i Veyı!lh>, 1'245 Bulak tab'ı, s. 24. 
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deviriere göre değil, bilfukis o eserlerin yazıldıkları 
muahar deviriere göre tayin edilmelidir. Mesela (Nai
ma) da tesadüf edilen muhaverelerin hepsi (Naima) 
devrinin konuşma dilini temsil edebilir. Tarihi şahsiyet
lerin ağızlarından çıktığı gibi zaptedilmiş sözler pek az
dır. Böyle sözlere ancak kendi işittiklerini bizzat kay
detmiş müelliflerde tesadüf edilebilinir : Tabii bunlar 
pek azdır. Dikkat edilecek noktalardan biri de bu mu
haverelerin kaleme alınırken az çok üslüpla.şması ve 
hatta en sade şekillerde bile yazı dilinin �sirinden 
büsbütün kurtulamama!sıdır. İşte bundan dolayı konuş
ma dilinin tarihi ha�kında ancak nisbi hir fikir ha
sıl edilebilir. Bilbasa eski yazının vokal sistemindeki 
iptidailik fonetik Jstihalelerin tespitinde bir çok güç
lüklere sebeb olmaktadır. 

Bununla beraber gerek fonetik, gerek şematik ve 
gerekse gramer bakımından konuşma dilimizin asırlar 
boyunca geçirmiş olduğu değişikliklerin ana hatları
nı olsun tespite imkan yok değildir. 

Tabü böyle bir mevzılun bir çok ciltler i.şgal edebi
lecek bir genişliği vardır. Bilhassa ccürhon» ve ccYeni
sey» vesikalarıyla (Kaşgarlı Mahmut) un «Divanı> ı 
gibi Orta-Asya devirleriyle alakadar menibaların bu ba
kımdan tetkiki, konuşma dilimizin umumi tarihiyle 
alakadar olacdk müellifler için çok büyük eser mevzıl
ları ·�eşkil edebilir. Hatta vesikaların boBuğundan do
layı Osmanlı ılevri bile aynı enginliktedir. Zaten konuş
ma dilimizin tarihi itihar1iyle en mevsuk devir de işte 
bu devirdir. Ta bii bizim böyle küçük bir etüd .çerçevesi 
içinde yapabileceğimiz şey ancak işte bu s.on devrin 
bilhassa onbeşinci asırdan, yani İstanbul lehçesinin 
teşekkülüne başlayacağı günlerden itibaren umumi 
çizgilerini belirtmeye çalııımaktan ibarettir. 
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Konuşma dilimizin tarihi onbeşinci asırdan itiba
ren şu dört biiyük devre ayrılabilir: 

1 - Onbeşinci asrın başlarından onaltıncı asnn 
sonlarına kadar süren ilk devir Anadolu Selçukilerin
den kalan konuşma dilinin hemen aynen devarnı de
mektir. 

2 - Onyedinci asır başlarından onsekizinci asır 
sonlarına kadar süren ikinci devir, birinci devirden 
pek ehemniyetsiz farklarla ayrılır; 

3 - Ondakozuncu asrın başlarından yirminci as
rın ilk yarısına kadar süren üçüncü devir Hk iki devir
den büyük farklarla ayrılmaktadır; 

4 - İkinci meşrutiyetten itibaren başlayan şimdi
ki konuşma dilimiz üçüncü devir dilinin daha müte
kamil bir devamından :ibarettir. 

Elde bulunan sayısız vesikaların hepsini birden 
bu etüdde gözden geçirmek imkanı olmadığı için, her 
devrin en mühim vesikalarından bazılarına istinaden 
şimdi bu döıt devri birbirinden ayıran hususiyetlerin 
ancak en mühimlerine temas etmekle iktifa edeceğiz. 

1 - (İkinci Murat) devrinden (İkinci Bayezid) dev
rine kadar teselsül eden menbalardaki muhavereler, 
tarihin en eski devirlerinden beri cihangir yaşamış bü
yük bir ırkın erkek sesini aksettiren bir kuvvet gösterir. 
Arap ve Acem kelimeleri henüz tamamiyle hulul ede
mediğinden Türk kelimeleri hakim vaziyettedir; bu 
eski Türk kelimelerinin bir kısmı gittikçe yerlerini Arap 
ve Acem kelimelerine terkettikleri 1çin muahhar devir
lerde kaybolmuş, bir kısmı da sonraları semantik ve 
fonetik tahavvüllerine uğramıştır. Fiil sahasında bir
çok siğalar eski tasrif şekillerini henüz muhafaza etmek-
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tedir: Cümle içinde kelimelerin bugünkü vaziyeti tarna
miyle trukarrür etmiş değildir. Cümleler umumiyetle «kil 
kinn» rabıtasiyle birbirine bağlanmış ibarelerden mürek
keptir. Bu ilk devirde Acem terkilbi konuşma dilimize he
nüz girememiştir. Fonetik itibariyle ahenk kanunu bi
raz daha iptidai bir vaziyette bulunduğundan, bugünkü 
düz vokallerin yerine ekseriyetıe yuvarlak vokaller ha
kimdir. Mesela padişahın oğluna verdiği şu nasihatta 
bu vaziyet çok barizdir. ( 1 )  : 

((Ey oğul, bilmiş ol kim ben kocaldum. Zaif ve azuk
suz yol ağzına geldüm. Zira kim azilnamesin elime sun
dular. Ol azilname sakal ağarmakdur. Ademin sakalı 
ağarsa Çalapdan yanadan nida gelmekdür. Kim ey kulum 
yarağlan bu mülkün koyup anda varmağa ! » .  

Oğlunun söz tutacağından şüphe eden aynı padişa
hın şu sözleri de «kim/ki» dtbıtasının büyük rolünü çok 
güzel gösterir : 

« . . . Dutam kim sen dutmayasın, kişi bulunur kim 
duta. Eğerçi ruzgar içinde adetdür kim değme oğul Ata 
öğüdün dutmaz velikin ben ana bakmazam ki sen kabul 
kılmayasınıı . 

Tasrif hususiyetleri içinde ç.ok defa «ide = ederse 1 
eder 1 edecek», «ider ı= ediyor», idiser = edecek», «idi
cek = edince», idevüz = edelim», «idersevüz = edersek», 
«idem 1 ideyim = edeyim», «itse = edince» vesaire gibi 
şekiller göz çarpar (2) : 

«Qü:nkardaşla'Mlm her biri bir iklimun sulHl.nı ve pa
dışahıdürürler, bu khaberi işideler ( = İ§itirlerse) ve bu 

( 1 )  Mercimek Ahmed ibnl nyııs, «Kaabusııı.!i.nre tercemesb, 

tllrlhl 835, husust kütüphanemizdeki yazmn nüsha, ya'Orak 3. 
(2) Yazıcı-zade All Efendi,«Tevftrib-4. AI-i Selçuk», 1902 Lel

de taıb'ı, s. 40-41, 279, 334 ve 336. 
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halden gayret idüp çeri çeküp geleler ( =gelirlerse) senün 
şehirlerünü ve kal'alarunıı alalar ( = alırlar) kharab edi
ler ( =ederler) ». 

lstikhal sıygası «idi.ser» şeklinde ifade edilir : 
<<Hiç vechile mücavezet idiser değülümıı . 

Tıpkı bunlar gihi, «Kendü halimiz tedarüküne kıyum 
gösterevüz ve kendi başumuz gaygusun yiyevüz». ve 
;ı.sa'y idüp duruşursavuz ümıddiı· k:i, muhaliflerden cihan
da nam u ni§an komıyavuz» cümlesindeki tasrif şekille
ri de sonradan değişmiştir. Bu devirde vücubi sıyga 
çok �efa «melüıı eklentisiyle yapılır : 

-�Eğer bir pddişah canibine adem göndermelü olay
duk, Sultan Süleyman zamanından kalmış ihtiyar cmek
darlarumuzdarı gönderürdük» cümlesinde ( 1) «göndL>r
melü olayduk = göndermemiz lazım gelseydi» manası
nadir. 

Gene bu devirde mürekkep fiiliere pek sık tesadüf 
edilir: 

«Türkden bi-aded çeri belürdü, gelüp, i�i-dururlar» 
Cümlesinde böyle olduğu gibi, (Osman Gazi) ye is

nad edilen şu sözde de öyledir (2) : 
«Ol itün karnını yarun, dahi it gibi bir yere göme

lwn! » 

Eski Türkçenin «tafdil» vesaire eklentileri bu ilk 
devirde henüz canlı vaziyettedir ve hatta bunlar Arap 
ve Acem kelimelerine bile eklenebilir (3) : 

«Sizin her birünüz hidmetle saltanat dergahurıa 
benden azizreksüz!». 

(1•) Nev't sebeb-I kbalas.-ı Sultan Musta.fa kh.ıı.nı., (A. Danon) 

n�rl, 1919 Paris tab'ı, s. 124. 

(2) «Aşıl{ Pa.'ja.z!ld.e tarihi», 1 332 İstanbul ta;b'ı, ıt. 7··8. 

(3) Yazıcı-z8.de Ali, ayni e.ııer, 111. 336. Eskikitaplarim.com
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Konsun sistemindeki şimdiki «k» yerine «g» ve 
«kh», bugünkü «k» yerine «k» ve «d» yerine «f» hrukim
dir : «l(ıam = hani»., «kangı = hangi»� «koh'hsa = yok

sa» ,  «Yoklısul = yoksul», «bırağur = bıraklır»� «ton = 

don» ve «daşra = taşra» gilbi şekiHerde görülen bu 
vaziyet ondakuzuucu asra kadar gittikçe azalarak devam 
etmiştir. 

Bu ilk devirde isim hallerinin bir çoğu sıfırla ifade 
edilmiştir; mesela İran şiilerinin (Şah İsmail) e söyle
dikleri bir söı; şöyle nakledilir (1) : 

<lViluyet-i Rumda atan ve dedern ahipMsı çokdur: 
Eğer ol semte müracaat idersek nusret ve kwvvetimiz 
me'mulümüz.den artukdur». 

(Kanuni) nin «Szigetvar» muhasarasında söyle
diğinden bahsedilen şu ISÖz de öyledir (2) : 

«Bu kal'a benüm yüreğüm yakmU§dur; düerum Hak
tan ateşZere yana!». 

Hürmet, tazim, tekdir, vesaire gibi vaziyetlerde kul
Ianılan hitap kelimeleri büsbütün başkadır. Hatta «E
fendim» taıbiri bile henüz Iisana girmemiştir : Padişah
lara «Huduvendüm»� «Hünkiirum», «Piidişahum:ı> ve hür
met edilen kimselere de «Sultanım» denir, mesela (3) : 

«Hud&vendüm, gör kim bize ne Ml oldu!» 

gibi şekiller pek çoktur. İstihfftf için de bugünkü «be!» 
yerine «bre!» 'kullanılır ;  mesela (Osman Gazi ) ye şöyle 
bir söz isnad edilmiştir ( 4) : 

(1)  Ali Çelebi, «Künh-ü-akb&r», 1'277 !stanbul tab'ı, s. '· 
«Rükn-i sıllls cüz-1 s&lis:.., s. 8. 

(2)  «Tarih-i SeJAnlki», 1281. İsta.n!bul tab'ı, s. 39. 
(3) Tokadlı All, DllınişnıendıUI.me», hususi kütüphanemlzdedd 

yamn.a nü:slıa, s. 436. 

(4) Aşık Paşa-zade, aynı eser, s. 19. 
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«Bre kişi var git, artuk bu sözü söyleme, sana ziya
num değer». 

Emir sıygası bir çok vaziyetlerde fiil yerine zarfla 
ifade edilir; mesela. bir sadr-ı-azam, idam edilecek bir 
paşa için şöyle bir emir verir ( 1) : 

«Dahi öte §U murdllrı!» 

Bu ilk devirlerde İstanbul lehçesi henüz Anadolu 
lehçesinden ayrılmamıştır: Onun için eserlerini fetih
den evvel yazan (Mercimek Ahmet) , (Yazıcı-zade Ali) ,  
(Tokatlı Ali) vesaire gibi müelliflerle fetihten ve hatta. 
(Fatih) ten sonra yazan (Aşık Paşa-zade) ,  (Kınalı-za
de) , (Nişancı Mehmed Paşa) ,  (Hoca Sa'di.iddin) vesaire 
gibi müelliflerdeki muhavereler arasında şive bakımın
dan hemen hiç bir fark yoktur. 

2 - Yukarıda da söylediğimiz gibi, ikinci devirle 
ilk devir arasındaki farklar pek ehemmiyetsizdir. On
yedinci asır başlanndan onsekizinci asır sonlarına ka
dar takriben iki asır süren bu devrin başlıca hususiyeı
leri bir taraftan Arap ve Acem kelimelerinin fazlalaş
masında ve bir taraftan d a  Acem terkiplerinin artık 
konuşma dilimize bile girmiş olmasında gösterilebilir. 
Fakat fonetik, gramer ve sentaks ba•kımmdan mühim 
bir değişiklik yoktur: İlk devrin tok ve canlı dili Acem 
terkibinin hulülüne rağmen bu ikinci devirde de hisse
dilir. Mesela (Alai.iddin Paşa) , ağzından (Orhan Gazi) 
ye söyletilen bir söz öyledir (2) : 

«Layık olan budur ki Sipalı-ü-raiyyet birbirinden 

miintaz olup kimi ak börk ve kimine bayraik ile imtiyaz 
tJirile ve a')'an-ı saltanat kulla!rına kızıl börk giyüreler.» 

( ı )  «'rarik-1 Se!Anild», s. 34. 

( 2 ) Taşköprülü-zade Mehmed Kemalüddin Etendd, «Tarih-i, 
SA.b, 1·287 İstanbul tab'ı, c .  1., s. 20. 
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TıP'ki bunun g1bi, (Kanuni) nin bir Sadr-ı-azam
dan şikayet ederken söylediği şu sözlerde de terkipiere 
tesadüf edilir ( 1) : 

«Bir gafile M18ır kazô,sını arzitti : lbtida arzıdır; 
virmesek ırz-ı vezareti pllymal iderdük! Virdük emma 
kendimüzü ulemay-ı-Mısrın ta'n-u-teşrniıne hedef itdük; 
nolaydı kim Allah vire sağlık ile Mısr'a varmaya!» 

Hatta bazen: «ıvasf-ı-terkibin ye bile tesadüf edilir ; 
mesela bir Şeyh-ül-İslama isnad edilen şu söz öyledir 
(2) : 

«Dürıtya husUsunda dun-himmetdir,· Mansıb·u-côJı 
istemez�,. 

Bununla beraber, bütün bu terkipler resmi ağız
larla resmi sözlerdedir ve henüz umumileşmemiştir ; me
sela;  (Dördüncü Murad) ın Bağdat fethinde bulunmuş 
bir Türk zabitinin bizzat işiterek anonim fetihnamesine 
kaydettiği şu muhaverede ilk devrin o erkekçe temiz
liği hala devam etmektedir; Bağdadı teslim için (Dör
düncü Murad) ın huzuruna gelen İran VAlisine Padi
şiilı şöyle hitab eder (3) : 

o�.- Sen kimsen) neye geldün' 

«- Kal'a-i Bağdad hiikimi bulanan: Kal'ayı padişa
huma teslim itmeğe geldüm. 

«- Dahi evvel kulluk i ts en olmaz idi. H ele böyle 
olur. Efendüne hidmet- itmek ise ancak olur!» 

Tabii burada ((A:rıcak - o kadar» demektir. Gene 
bu muharebede teslimden sonra bile Türk askerine 

(1) «Peçevi tarihi», 1283 !stanbul tab-ı, c. ı, s. 57. 
(2) Katip-Çelebi, «Mizan-ül-lıak», 1286 !stanbul tab'ı, s. 134. 

( 2 )  «l.es voyages du sieur du 1-oin>, 1654 Paris taıb'ı, içinde 
Latin harfleriyle Türk fetihname sureti, s. 242 -244. 
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ateş eden Acemler hakkında (Dördüncü Murad) bir 

pa§aya şu emri verir: 
<�.Koma imdiJ benüm kocağum ne eylersen eyle!». 
(Solak-zade) tarihinde de hemen aynen kaydedi

len bu muhavere (1 ) , konuşma dilimizdeki eski temiz
liğin onyedinci asırda lriç bozulmadığına çok kuvvetli 
bir delildir. 

İlk devirde gördüğümüz mürekkep fiil an'anesi 

bu ikinci devirde de vardır; mesela (Naima) da bir 
serdarın şöyle bir emrine tesadüf edilir (2) : 

"'Başını nizeye diküb d:jkare ardu içinden geçüb otağ 

önünde dike-lroyasız!» 
Aynı şekil (R§.şit) de de çoktur ( 3) : 
«Bu gün taraf-ı devletinizce gelür-olduğurnA:Uı . . .  » gi-

bi. 
Hitaplarda küçükten büyüğe «Efendim» yerine «Sul

tanım» vesaire gibi şekiliere ve büyükten küçüğe de «Ha
Tea! = baksana!»J «Göre! = görseneh� cBre!» gibi tfubir
lere pek sık tesadüf edilir ; mesela (Eıvliya Çelebi) de sul
tan (İbrahim) in bir paşaya şöyle hitalbı vardır ( 4) : 

«Baka Yusuf! sen ne canibe sefere gidiyorsun?-. 
Bir altın tası tekkesinin altına saklamış bir iç oğla

runı mahçup etmek istemiyen (Birinci Murad) m da Ha
�inedarına şöyle hitaib ettiği rirvayet edilir (5) : 

all» 

cGöre! oğlan seni alOOtmak için başına geymi§, var 

( ı  ı «Solak-za.de tB.rihb, 1297 !stanbul ta.b'ı, s. 764-76�. 

( 2 )  «Naima. tArihi•, 1280 lıtanbul tab'ı, s. 2, s. 68. 

\3 ı «<taşid tarihi•, 1282 İstanbul tab'ı., c. I, s. 242. 
( 4 1  « Evliya-Çelebi seyshatnaıneısb, c. II, 1'314 İstanbul tab' ı, 

8. 147. 

( 5 )  Taşköprülü-zılde Mehmed KemiUüdd.in Efendi, aynı eser, 

c. I, s. 26. 
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eBu»� «§U»� «Ol»� gibi işaret zamirieri mekan zarfl 
roli.inde de görülür (1)  : 

c Siz bilmezsiz bu ne yıkındır: Bundan sağ kurtulur 
ise bizden ve sizden kimse komaz! » .  

V e «Beni bu vechile hıa!karet ile götürmeden nolaydı 
(ında öldüre idinizl» giibi vaziyetlerde görülen bu rol 
Tanzimatın yazı diline kadar devam etmiştir. 

Bu erkekçe ifade, Onsekizinci asırda (Müneccim-ba
şı) tarihini tercüme eden şair (Nedim) de bile devam et
mektedir. Bir deı-vişe itikad bağlıyan bir Selçuıki Sultanı 
hakkın<L:1. ( Mevliina) ya irmad ed·ilen bir söz (Nedim) 'in 
kaleminden işte şu şekli alır (2) : 

«lloş imdi! Padişah kendüye peder buldu ise biz da
hi kl;ndürnüze bü· .ferzend bulduk!». 

tkinci de:vrin sonlanna tesadüf eden Onsekizinci as
rın en mühim hususiyeti, tıpkı işte bu güzel cümlede gö
rüldüğü gibi «baba» yerine «peder» ve oğul yerine «ff:rr
zcnd» gibi kelimelerin de Türkçeleri kadar kullanılmaya 
başlamış olmasıdır· Eldeki vesikalara göre İstanıbul şive
sinin Anadolu şivesinden ayrıiması işte bu devirden itiba
ren başlamıştır. Her halde bu ayrılış, münevver zümre 
diline giren Arap ve Acem kelime ve terkiplerinden baş
lamış ve fonetik hususiyetlerin teşekkülü de bunu takip 
etmiş olmak lazım gelir ; Arap yazısındaki Türk. imlası
nın tekamül tarihi de vaziyeti böyle göstermektedir. 

3 - Onsekizinci asrın sonlarından ve daha bariz 
olarak ondokuzuncu asrın başlarından ikinci Meşrutiye
te kadar süren üçüncü devir konuşma dili ilk iki devirden 

( ı )  N aimii. tarihi, c. II, s. 227. 

( 2 )  Nedim Efendi, ıtSa.baif-W-ıı.khbar te.rcemesi», 1285 !stan
bul Lab'ı, c. 3, s. 266. 
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çok bar.iz çizgi lerle ayrılır :  Her şeyden evvel Arap ve 
Acem terkipleriyle kelimeleri hillkim vaziyettedir : Bil
h assa münevver zümre dilinde terkrbin oynadığı rol ikin· 

ci Meşrutiyet devrini hatırlayaıılarca malilm olduğu gihi , 

şimdiki yazı dilimizde kalmadığı halde konuşma dilimizde 
haJa devam eden bakıyyelerinden de bellidir. F'azla olarak 

foncti'k, semantik ve gramer halkımından bir taraftan ta

bii tekfumülün, bir taraftan da Arap ve Acem tesirlerinin 
husule getirdiği değişiklikler o kadar büyüktür ki Tanzi
mat devrinin konuşma diliyle yukarıda gördüğümüz 15-16 
ncı asırlar dili arasındaki farklar, adeta İstanbul şivesiy

le Azeri lehç.esi arasındaıki faTihlar derecesini bulmuştur. 
Onun için ( Şanizade) ile (Cevdet) tarihinde görülen 

mu.stalah muhavereleri yalnız !kalem dili zannetmek doğ

ru değildir :  O devrin konuşma dili de böyledir. Müellif
lerin yaptıkları şey deır.rirlerinin konuşma dilini az çok 
üslüplaştırmaktan ibarettir. Mesel§; ( Şani-za.de) bir düş

man kumandanının ağzından : 
«G-ivar-ı A,<ıtaneye geliip orada akd-i sulh ider'im ! »  

giıbi sftde yazılabi'lecek ibir söze ibile muasırlarm ve bil

hassa cıBa:b-ı Ali» konuşma diline uyarak iki terkip ka

rıştırır (1)  ! « 1'arih-i Cevdet» te de bir Sadr-ı-azamın şöy

le bir sözüne tesadüf edilir (2)  : 
« 1'avl>J-ı beşer mütelıammil olduğu derecelerde 1Jezl-i 

1'TULkderet olunup bundan sonra dalıi sa'y-ü-gayretde ta· 

rafımızdan tecviz-'i-kusur olunmazf» 

Hatta halk diline en fa:zla yaklaşan ( Ahmet Vefi:k 
Paşa) nın «Moliere Külliyatı » ndan bile «mecbUr-ı şe

mai.ıi olduğum dU-ncvazım» giıbi mustalah sözler az de

ğildir (3) , ve zaten bu lisanı ya:lnız işitmiş olanlardan 

( 1 )  «ŞAnl-zilde tarihi», 1'284 İstanbul tab'ı, c. I, s. 365. 
( 2 )  «Tarih-i Cevdet», 1279 İstanbul bab'ı, c. 2, s. 76. 
(3) Ahmet Veflk Paşa, «lnfi.ll.l-1 aşk» faml 3, meclis 9. 
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değil, konuşmuş olanlardrun, bile hala yaşıyanlar gösteri

lebilir· Bilhassa İstanbul'da. bu devrin m,ünevver zümre 
dili halk ağzına da tesir ettiğinden, bir taraftan fonetik 
ve gramer tekamülü ve bir taraftan da bu Şark dillerinin 
tesiri nihayet İstarıbul ve Anadolu şivelerini hivbirinden 
ıbariz çizgilerle ayırmış demektir. 

İkinci meşrutiyettenberi y:azı dilinde başlıyan tasfiye 

hareketinin konuşma dilinde ya:ptığı tesir her halde yal
nız üçüncü devre karşı ibir a'ksül'amelden ibaret değildir ; 
şimdiiki şivemizin teşekkülünde yeni kültür ve medeniyet 
ihtiyaçlarını ifade zarureti de en büyük amillerdendir. 
Çünkü dil devirlerinin kültür ve medeniyet deıvirleriyle 
çok sıkı alakaları vardır. 
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DİVAN EDEBiYATININ MİLLİ KlYMETi 

Uzun ve dolambaçlı göç yollarından geçerek şimdiki 
vatanıanna yerleşmiş büyük milletierin edebiyat tarihleri 
nihayet ibin yıllık bir maziye kadar çıkabilir. Mesela İngi
Hz edebiyatının en eski vesikaları aneaik onbirinci asrın 
Angiasakson metinlerine dayanma;ktadır. Sekizinci asır
dan onüçüncü asra kadar pek ma:hdut birkaç vesikadan 
başka bir şey bırakınıyan Alman edebiyatının asıl tarihi 
devri onüçüncü asra izafe edilen «Nibelungen» lerle baş� 
lamış sayılır; muhtelif muhacir lehçelerinin Latinceyle 
ihtilatından hasıl olan Fransız dilinin edebiyat tarihi de 
onuncu asrın «Ch<ınsons de geste» denilen destanlarıyla 
başlamıştır (1) . Fakat buna mukaibil,  vatanları Milattan 
evvelki devirlerden itibaren trukarrür etmiş milletierin 
edebi mazileri binlerce yıllara dayanır : Mesela eski Hin
din Sanskrit edebiyatı Milattan eıvvel 2000 tarihlerine ve 
hatta daha eski zamanlara dayandığı gibi (2) , tran'ın 
Zend ve Pers lehçelerine ait ilk edebi vesikalar da Milat
tan evvel altıncı asra kadar çıkmaktadır (3) . Tıpkı bu
nun gibi, Garp kültür dairesinde de Yunan edebiyatı 

( 1 )  Bkn. :  J. Vendryes, «Les langues du monde», 1924 Paris 
tab'ı, s. 68-72 ve Emile Faguet, «İnitiation litteralre», 1920 Paris 

ta:b'ı, s. 45-53. 
( 2 )  L. de la Vallee-Poussln «İndo.europeens et İnde-irani-

ens», 1924 tab'ı, s. 2ı9. 
(3) Clement Huart, «La. perse antique», 1925 Paris tab'ı, s. 210 
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( Omiros) deı:ıtanlarıyla Milattan evvel yedinci asırdan iti
baren teşekküle başlamış sayılır (1) . Buna nisbetle daha 
yeni olan Latin edebiyatı hile Milattan üç asır evvel te
şekıküle başlamıştır (2 ) . İşte bu vaziyete göre, yukarıda 
bir ikisini gözden geçirdiğimiz «muhacir» milletler daire
sinin on asrı güç bulan edebiyat tarihine mukabil, bu 
«yerli»  diyebileceğimiz milletler dairesinde en eski kırk ve 
en yenisi yirmi üç asra çıkan edebiyat tarihleriyle karşı
laşıyoruz demektir. 

Eskilik derecesi bakımından Türk edebiyatı tarihi 
bu iıki grubun ancak birincisiyle karşılaştırılalbilecek va
ziyettedir. 

Oğuz Türklerinin gerek Şarktan Garba doğru yap
tıkları büyük muhaceret, gerek «pastoral» denilen göçe
be kültür dairesinden «islamoide» denilen müslüman kül
tür dairesine intmal suretiyle geçirdikleri coğrafi, tarihi 
ve medeni tahavvüller hep bin yıllık bir zaman dairesine 
sığmış şeylerdir. Tabii bütün bu değişiklikler, yukarıda 
gördüğümüz Hint, İran, Yunan ve Latin edebiyatlarının. 
hep aynı vatan çerçeveleri içinde geçirdikleri tekarnili ta
rihlerine takabül edebilecek muttarit ve mütemad1 bir 
edebi inıkişafa hiçbir bakımdan müsait değildir. Edebiyat 
tarihimizin nihayet İslam devrine münhasır manzarası 
işte bu vaziyetin pek mbii bir neticesidir. Hatta Orhon 
ve Yenisey kitabeleri giıbi lslamiyetle alakadar olmıyan 
en eski vesikalanmız bile Kronoloji itibariyle müslüman
hktan bir asır kadar muahhardır· Zaten pek malıdut bir 
cEpigraphie» dairesi teşkil eden bu mahkiı.kat metinle
riyle saz şairlerinin doğrudan doğruya ((F'olklore» saha-

(1•) A. Meillet, uAperçu d'une biı;;toire de la Jangue grooque», 

1930 Paris tab'ı, s. 131. 

(2) Meillet, «Esquisse d'une bistoire de la. langue Iatine», 1931 

Paris tab'ı, s. 105. 
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sına giren edebi mahsulleri alikadar ilim sahalarına: bı
rakılmak suretiyle, Oğuz Türk edebiyatı demek, Divan 
edebiyatı demektir. Hata son zamanlarda «Tanzimat ed� 
biyatu dediğimiz devir bile onun biraz daha yenileşereık 
devamından başka. bir şey değildir. 

lhzari teşeılukül deıvresiyle .beraber dokuz asra yakın 
bir zaman Türk edebi kültürü, işte bu Divan kültüründen 
ibarettir. Arap ve İran tesirlerinden bahsederCik bunu is� 
tihfafa kalkışmak, netice itiibariyle ibütün Türk edebiya
tını istihfaf ve inıkar etmek demektir : Çünkü ondan ev
vel ona benrer bir şey bularrııyacağımız gibi, ondan sonı
ra da henüz öyle bir şey vücuda gelmemiştir. 

Divan edebiyatında bilhassa vezin ve şiir şekilleri 
it:i!bariyle Arap ve mecazlarla mazmunlar itibariyle Acem 
tesiri buluırması bu edebiyatın milli mahiyetini ihlal ede
ook ibir vaziyet değildir. Dünyada saf ırk ve saf dil mev
cud olmadığı gib-i, hiç bir tesir altında kalmamış saf bir 
edebiyat ikıJ yoktur· Bilhassa ayni kültür dairesine men
sup milletler arasındaki mütekaibil tesiriere teessürlerin 
derinliğiyle genişliği hakkında · «Mukayeseli edebiyat» 
alimlerinin çok büyük tetki�de:ri vardır ( 1 ) . Mesela Av
rupa milletlerinin hepsi devir deıvir !bir�birinin her türlü 
tesiri altında kalmıştır. Alman edebiyatı bir zaman Fran
sız edebiyatının tesiri altında kaldığı gibi, İngiliz edelbi
yatı da v:a'ktiyle Danimal'ka ve bilhassa Fransız edeıbiyat
lannın uzun ve derin tesirlerine uğrarrııştır. Mesele te
sirde ve teessürde değil, aynı ıbir kültür ooiresi içinde 
hususi vasıfları veyahut milli hususiyetleriyle emsalin
den ayrılan hir edebiyatın te!bellür ve teşekkillündedir. 
Bu bakımdan Türk Divanının umumi manzarası Müslü-

(1) Bkn. : Van TLeghem, «La Httera.tııre oomparee», 1931: Pa. 

ri8 tab'ı, s. 119·1'24. 
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man - Türk mimarisine benzetilebilir: İslam çerçevesi 
içinde Türk mimarisinin nasıl milli bir hususiyeti varan, 
Divan edeJbiyatımızın da Müslüman Divancılığı içinde bir
çok teknik ve milli ruh hususiyeıtleriyle Arap ve Acem 

edebiyatlarından ayrılan biiriz bir şa:hsiyeti vardır. Bu 
bakımdan Arap divan edebiyatı başka, Acem divan ede

biyatı başka, Türk divan edeıbiyaıtı başkadır. Mesela tek

nıik sahasında Türklerin kullandııkiarı aruz şekilleriyle 

diğer müslüman milletierin kullandıkları şekiller ara

sında gerek kemmiyet, gerek keyfiyet ıba·kımlarından 

mühim farklar vardır. (1) · Aruzun Türk fonetiğine tat

ibikinden mütevellit hususiyetlerle işte ibu kemmiyet fark

ları, Arap ve Acem aruzlarından ayrı bir «Turk aruzu» 
vücuda· getirmiştir. 1\pkı bunun gi!bi, şiir şekillerinde 

bile bir takım farıkiara tesadüf edilir : Mesela c.Mu.sam
mat» şekli itibariyle 'I'iirklerle Acemler Araplardan ay

rıldığı gibi, yalnız •rürk.çeye mahsus olan «Şarkı» itiba

riyle de Tür•kler Araplardan, Acemierden ve Hintlilerden 

ayrı bir şekil sahibi demektir. Ayni farkiara «Sanayi-i 
tdfziyye 1JC ma'neviyye» denilen SÖZ ve mana san'atların

da. da tesadüf edilir : Bazı san'atlar vardır ki, Türkler 

hiç rağbet etmedikleri veyahut pek az kullandııkiarı hal

de diğer İslaın milletleri biHl.kis çok rağbet etmişlerdir ; 

mesela « Tecni.s-·i maklub-ı müstev·i» denilen ve ayni bir 

mısra:nın sağdan sola ve soldan sağa hep aym şclcilde 
okunmasını temin eden söz sanatiyle «Telvin» denilen ve 
aynı bir şiirin aynı zamanda muhtelif aruz vezinleriyle 

okunahUmesini temin için yapılan vezin sanatı gibi lü

zumsuz oyuncakçılııklara. Tiirkün vuzuhu çok seven zekası 

hemen hiç rağbet gös:termemiştir. Bu giıbi misaller daha 

( 1 )  Bkn. : Garcin de Tassy, «ProSQdie des langues de rOrient 
musulma.nıt, 1848 Paria tab'ı, 1111. 20 vesaire. 

Eskikitaplarim.com



220 

pek çok sayıla;bilir. Ta:bii ibütün bunlar telmik bakımın

dan Türk Divanını Arap, Acem ve Hint divancılarından 
çok bariz çizgilerle ayıran fariıkalar demektir. Divan ede

ibiyatırun bir de husu.si dili vardır· Muhtelif teşbihlerle 
tev:rıiyelerin, mecazlada mazmunların, timsallerle remiz
lerin asırlarca tekran binlerce kelimelerin lfi:gat mana
larından başka bir takım edebi mefhumlar ifadesine se
bep olmuş ve meseıa «Anka = Allah»� cBedr = dolu ka
de h»� «Nergis = göz».� «Ld'l = dudak»� «Gül = kulak>>, 
«sünbül = 8(1;Ç».� «Cam = kalp»� «Ldle = kadeh» vesaire 
gibi mana.I.ar almıştır ! Hatta birkaç manaya gelenler de 
vardır : Tabii bunların çok mühim yekfuı.lar teşkil etme
si Divan dilini umumi dilden ayırmakla neticelenmiştir. 
Bu bakımdan Türk Divan dili Arap divanından ziyade 
Hind - İran dirv:anına yaklaşır. Onun için Hintlilerle İran
lıların bu sahadaki mesaisinden biz de çok geniş bir nis
bette istifade edebiliriz ; mesela onsekizinci asırda (Va

reste) isminde ibir Hint a.I.iminin İran'da onbeş sene tet

kikatta bulunamk vücuda getirdiği Divan karnusu bizim 
için çok kıymetlidir (1) ; çünıkü şimdiye kadar böyle 
eserler telifi her nedense ihmal edilmiştir. Bununla be
raıber Türk ve Acem Divan. dille:ı:ıi arasında bu bakımdan 
da bir taıkım farklar yok değildir : Acemceninı bazı mecaz
lan Türk Divanına girmediği gibi, yalnız Türk Divan 
diline münhasır mecazlar da: vardır. 

Gerek bu vaziyet, gerek düşünüş ve duyuş farkla
rından mütevellit ruhi mümtaziyet bir taraftan Türk 
Divan edebiyatının islam çerçevesi içindeki milli husu
siyetim teşkil ettiği gi'bi, ibir taraftan da hususi bir «Di· 
van kültürü» vücuda getirmiştir. TaJbii bu kültüre sahip 
olmıyanlar için o edebiyatı anlamak ve ondan zevk almak 

(1•) Vareste, «MustaiA.JıAt-üş-�uatib, 1305 İran taşbBJSması s. ı. 
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lra;bil değildir. Divan edebiyatının asırlarca sevilmesi iş
te bu hususi kültüriin nesillerce hazınedilmiş olmasıdır. 

Bu hususi kültür yalnız bizim Divan edeıbiyatına is
nad edebilecek bir na:kisa değildir ;  Avrupa milletleri bi· 
zim gibi bir asır içinde Şarktan Gar:ba dönerek edebi te
kilınüllerinde zaruri bir mkıtaa uğramadıkları ve eski teka
mül seyrinde devam ettikleri halde, bi:r�kaç asır evvelki 
edebi metinlerini anlıya:bilmek için tıpkı bizim gihi onlar 
da hususi bir kültüre muhtaçtır- Bilhassa semantik ta

havvüllerinin genişliği eski Garp metinlerinin şerhsiz 
aniaşılmasına imkan bırakmamaktadır : Hatta Fransız 
klasiklerinin tamamiyle anlaşılması bile edebi kültür:den 
başka kuvvetli bir Mitoloji, Tarih vesaire kültürleriyle 
kabil olabilir. 

Bi7..deki vaziyet de bundan pek farklı bir vaZ'iyet de
ğildir. Yalmz Avrupa milletleri eski Ede!biyıü kültürünü 
yeni metodlarla kolaylaştırdıkları halde, bizde şimdiye 
kadar bu cihet tamamiyle ihmal edilmiştir. En esiki «İlın-i 
Belagah menıbalarımızdan Osmanlı Edebiyatının en son 
ilmi mahsullerine ka:dar bize Divan devrimizin hususi 
kültürünü verecek ne kadar menıba varsa, hemen hiç bi
rinde Türk Divan tekniği Arap - Acem tekniklerinden 
ayırd edilmemiş, skolastik bir sistem şeklinde hep bu 
Arap-Acem Bel§.gatinin karmaıkarışık esaslan, din bir
liğinıi ibir nevi edebi birHk şekline sokan tuhaf bir zilıni
yetle tekrar edilip durmuştur. Mesela ccMesnevi» şarihi 
( Şeyh İsmail-i Ankaravi) nin Türkçe yazılmış en eski Be
lagat kitabı sayılan meşhur eseri hakikatte Arap «<lm-i 
Beliigat» ının Türkçe bir husasasından başka bir şey de
ğildir (1) . Asırlarca bu hal böyle devam etmiş ve hatta 

( 1 )  Şeyh İsmail-i Ankaravt, «M.i.ftAb-iil..be!Aga», 1928 !atanbul 
tab'ı, s. 5. 

Eskikitaplarim.com



222 

Tanzimat devrinde bile en mühim Belii:gat kitabı olarak 
(Hrutib-i Dimeşki) nin «Telhis» iyle (Teftilzani) nin «Mu

tavvel:. i Türkçeye terceme edilmekle Arap kültürünün 

tervicine devam edip durmaktan başka bir şey yapılma
mıştır ( 1 ) . Tanzimattan itibaren ibu sahada telif edilen 

eserler iki kısma ayrılabilir : (Cevdet Paşa) mn <tBelfi

gat-ı Osmaniye» siyle (Hacı İbrıahim Efendi) nin «Şerh-i 

Belagat» ı, (Manastırlı Rifat) m «Mecami'ül-edeb» i ve
saire giıbi eserler hep Arap belagatçiliğinin Türk dilinde

ki son mahsulleri vaziyetindedir. Türk dilinin husus! va
ziyetini çok a'Z teib§.rüz ettiren i1k eser olarak da (Süley
man Paşa) nın «Meblini-i-i'ftiJd»sı gösterHelbilir ; bu eserde 
mesela aruz vezinlerinden yalnız .f.lisan-ı Türkiye tatbik» 
edilenler (2) esas ittihaz edilmekte ve Araplarla Acem
lerin kullandıkları ıve.zinler pek haklı olarak ihmal edil
mektedir ; başta (Recruzade) nin eTiilim-i edebiyyat»ı ol
mak üzere (Diyarbekirli Said Paşa) nm cMizan-ül-edeb»-i, 
(Aıbdurrahnıan Süreyya) nın cMizan-ü-bela,ga» sı, (Mual
lim Naci) nin «Istılah/it-ı edebiyye» si gibi eserler de hep 

bu ikinci grupa ithal edileıbilir- Bununla beraber, bütün 

bu eserlerde Türk Divan edeıbiyatının hususi tekniği he
nüz tamamiyle tavazzuh etmiş va�yette değildir. 

İşte bundan dolayı (İsmail Haibib) in çıkardığı son 

eseri Türk Divan tekniğini doğrudan doğruya Türk Di

vanmdan çıkarn:ıalli: suretiyle tesbit eden ve onu Arap -
Acem tekniklerinden tamamiyle ayırıp istiklalini veren 
ilk eser sayılabilir. (Haıbib) in «Edebiyat bilgileri» umu
miyet iUbariyle iki kısma ayrılabilir: İlkönce cilmi ve 
tatbiki» Türk arüzu çok sade bir tasnifle izah edilmekte 

( ı }  Abdünnafi' Efendi, «Tcrceme-i Mutaıvvel», 1289 Bosna tab'ı, 
s. 5. 

(2) Süleyman Paşa, «Mebani-i-inşa», 1289 İstanbul tab'ı, s. 99. 
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ve ondan sonra da muhtelif fasıllarda nazım şekll lcriyhı 
Türk edebiyatında kullanılan edebi san'atlara geçilmekte

dir. Taıbii ıbütün bunların Arap Belagat kaideleriyle hiç

bir alakası yoktur. (İsmaH Habiib) ne (Molla Cami) nin 

asırdide «ATUZ» undan, ne (Mu.stafa Reşid) in «Zübbct-ül. 
wruz'J) u gibi en muahhar aruznamelerden ve ne de muh
terem üstad (Tahir-üi Mevlevi) nin yalnız Türk aruzunu 

esas ittihaz eden «Nazm ve e§klil-i nazm» ından mülhem 
olmuş değildir : Bütün kıyınet ve kuvveti Türk aruzunu 
Türk şiirinden çı'karmış olmasındadır. Hatta edebi san'

atlar kısmında bile aynı hususiyet sezilebilir. Taıbii her 
eserde olduğu gibi bunda da bazı eksiıkliklerle bir takım 

zühuller bulmak �mkanı yok değildir. Fakat mesele tefer
rüata ait bir takım noktalarda değil, Türk Divanının mil
li kıymetini tebarüz ettirecek husus! tekniğin artık mey
dana çıkarılmasmdadır-
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SELÇUKILERDE TiYATRO 

Türk tiyatrosunun tarihini tetkik eden müelliflerle 
edebiyatçılar bu güzel san'atın bize Tanzimattan sonra 
garbdan gelmiş olduğunda ittifak ederler. Mesela (Refik 
Alımed SEWenıgil) ({lstanbulda aynanmış ve basılmış ope
ralar» h�kkınd�ki yazısında (l) Tanzimat yeniHklerinden 
bahsederken «Bir çok "ba§ka fikir ve san'at müesseleri 
gibi tiyatronun ikı Türkiye'ye bu arada, bu kapıdan girdi
ğini» anlatır. (Selim Nüzhet Gerçek) «Türk temiişiisı» 
ismindeki eserinde «Meddahlık» san'atım «bütün Şark ve 

lsliim memleketlerinin ilk ve iptidn.i temdşdsı>> şeklinde 
gösterdiği gibi, Çin'den çıkan «Karagöz»ün rbizıe ccArab 
ve Acem memleketlerinden intikal» ettiğine ve milil ti
yatro saydığı <ı. Ortaoyunu»nun da <ı.Karagöz eşhasının 
perdeden yere indiriZerek vücUda getirdiğine» kanidir (2) . 

(İsmail Ha:bib) de Liselerin son sınıflarında okutulan 
« Yeni edebi yeniliğimiz» ismindeki eserinde tiyatro san'
atından bahse başlarken ( 3 ) : <ı.Bu kadarr müJıim bir san'

at hareketinden biz, Tanzimıattwn sonra sahnede piyesler 
tem..<;il ed-il'inceye kadar, bütün mazimizdc asırln,rca mah
rum mıı kaldık?» dedikten sonra ııMeddah », «Karagöz» 
ve «Orta oyunu» şekillerinde inlkişaf eden temaşa san'a:t
larının Türk halkı tarafından yaratıldığını anla.tır;  bu-

( 1•) «TtirklUk» mecmuası, c. 2, aayı 7, a. S. 
( 2 )  «Tilrk temaşası», 1930 İstanbul taob'ı, a. 5, 45-47 ve �9. 
( 3 )  1940 İstanbul t•ab'ı, s. 1S4. 
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nunla beraber, müellif «Tanzimata kadar bizde Avrupai 
şekilde ne tiyatro binası) ne tiyatro temsili olmadığına» 
kat'i surette kanidir (1) . Bu vaziyete göre, meseleyi tet
kik eden yeni Türk müellifleri bizde tiyatro san'atının 
Tanzimattan sonra başladığını ve bu san'atla, «Meddah», 
«Karagöz» ve «Orta oyunu» gibi eski san'atların hiç bir 
münasebet ve alakası olmadığında ittifak ediyorlar de
mektir. Zaten müsteşrikler de bu fikirdedir: Mesela Ma
car A'kademisi azasından meşhur (Dr. İgnace Kunos) a 
göre Türk tiyatrosu «Garb tiyatrosunun te'siri altında» 
ve bilhassa «Şinasi Efendi'den itibaren» teşekküle baş
lamıştır (2) . 

Biz bu umumi: kanaat.in kat'iyyetine rağmen eski 
Türklerde tiyatro san'atının mevcudiyeti hakkında bir 
takım tarihi: deliller bulunduğunu bundan bir kaç sene ev
vel Tanzimat edebiyatının «Hikaye-i lbrahim Paşa be
lbrahi?n-i Gül§eni» ismindeki ilk piyesini neşrederken kı
saca kaydetmekle iktifa etmiştik (3) . Tanzimat tiyatro
su bize Avrupadan gelmiş olmakla beraber, asırlarca ev
vel mevcud olduğu tarihi delillerle ispat edilebilecek ço1k 
eski bir Türk tiyatrosu yok değildir : Yalnız bu eski Türk 
temaşasiyle Tanzimat tiyatrosu arasında ittisal yoktur. 
Bizim bu hususta tesadüf edebildiğimiz vesikaların en 
eskisi Miladın Onbirinci asrının ilk yıllarına aittir. Bi
zans imparatorlarından (Birinci Aleksiyas Komminos ) un 
kızı Prenses (Anna Korunini ) nin «Aleks·ias = Ale:riade» 
ismiyle meşhur eserinde kültür tarihimiz itibariyle ti-

( 1 )  Ayni eser, s.  1 95.  
( 2 }  Dr. Ingocc Kunos, «Türk Halk edebiyatı», 1·343-1 945 İs

tanbul tab'ı s. 68-69. 

( 3 )  «Türklilk» mecmuası, c.  2, sayı 8, ikinclteşrin 1939, «Til.rk 
tiya.troswıun ilk piyesi» hakkındaki etüd, s. 73. 

Türklük Meseleleri : 15 
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yatro san'atının «KaragÖZ» le «Orta oyunw>ndan çok es
ki sayılabileceğ1ni gösteren gayet mübim bir fıkra var
dır. Bizce bu fıkranın ehemmiyeti, tafsiHitının çokluğun
dan ziyade sarahatindedir. 

Prenses {Anna Komnini) nin «Aleksi,yad» ı tınpara
tar (Aleksiyos ) devrinin tarihidir : Yani bu münevver kız, 
kendi babasının tarihini yazmış demektir. Miladın 1083 
tarihinde doğup 1148 tarihinde altmış beş yaşında ölen 
(Anna Komnini) ,  1071 den itibaren Anadolu'yu fethe

den Oğuz - Türklerinin bugünkü Türkiye devletini en 
sağlam temeller üzerinde kurdukları ve kurmakla meşgul 
oldukları zamanlarda yaşamış ve lbu zamanların en mü
him hadiselerine şahid olmuştur- «Aleksiyad» işte bun
dan dolayı Türkiye tarihinin ilk devri için en mühim ve
sikalardandır. İmparator (Aleksiyos ) un 1118 tarihinde 
vefatı üzerine yerine geçen oğlu ( İkinci Yoannis Kommi
nos ) u öldürtüp Bizans tahtına (Nikiforos Vriyenniyos ) 
ismindeki kocasını çıkartmak için tertiib ettiği suikastın 
muvaffakiyetsizliğe uğramasından dolayı kardeşinin dev
rinde inzivaya çekilip menkup yaşıyan (Anna Komnini ) ,  
ömrünün sonuna kadar süren bu menkubiyyet yıllarını 
ilim ve edebiyatla ve bilhassa «Alcksiya�l» ı yazmakla 
geçirmiştir ( 1) . 

On yedinci asır d aniberi Avrupa memleketlerinde 
muhtelif tabı ' lariyle tercemeleri neşredilen bu kıymetli 
eserin en yeni tercemeleri (Elizabeth Dawes) un 1928 de 

( 1•) Ele: Ferdinan d Chalandor.., «<iJssai. su ı: le ri:ıgn:ı d' Alexls 
1 eomneııe», 1900 Paris ta.b' ı ,  s. 21, 25, 53, 137-139 vcsaire; «Jean 
l!!f (•umnene ot l'Vbı:uel I Com:ııene», 1•912 Paris tab'ı, s. 7-8. -

Charles Dl1ehl, «Fig-ıır<''§ hyz.antincs», seri 2, 1927 Pads tab' ı, s. 
26-52 ve Beruard Leib. «Aie:;dade», 1937 Paris tab'ı, c. I, s.  IX

XIII. 
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çıkan «The Ale.ı:iad» isınindeki İngilizce nüshasile (Ber� 
nard Leib) in 1937 de «Alexiade» ismiyle ve Yunanca 
metniyle ılıeraber neşrettiği Fransızca nüshasıdır. 

Bir taraftan ınüteassıb bir Bizanslı zihn:iyetinden, 
bir taraftan da sevgili baıbasının en müthiş düşınanJarına: 
karşı duyduğu gayzın şiddetinden dolayı (Anna Koınnini) 
Türklere karşı tabii çok acı ve sert bir lisan kullanır : 
l<Jn hafif tabiri «Barbar» kelimesidir ! Zaten bu kelime 
eski Yunanlılada Romalılar gibi Bizanslıların da bÜtün 
yabancı ınilletlere teşınil ettikleri umumi bir alemdir. 
Fazla olarak Prenses, Türklerin içki düşkünlüklerinden, 
�mrhoşluklarıyla taşkınlıklarından, hunharlıklarından, 
eğ·lence ıve oyun meraklarından her vesilesiyle bahset
mekte hususi bir lezzet •bulur ( 1 ) .  Bilhassa tarihi vak'a
ları baba.smın lehine ve Türklerin aleyhine tahrif etmek
te mübalatsızlık derecesine varır : Mesela İmparator 
(Aleksiyos ) un 1116, tarihinde Türklere karşı giriştiği 

son seferi, teikmil Anadolu'nun Türk hakimiyetinden is
tirdadı şeklinde gösterir (2) ! .. Halbuki birçok harb ha
zırhldarı yapan (Aleksiyos) un ayaklarında damla· illeti 
başladığı için Üsküdar'a geçtiği halde daha ileri gideme� 
mesi, Anadolu Türkleri arasmda korkaklığ·ına verilip 
umumi bir alay mevzfıu olmuştur ! Prenses (Anna Kom
nini) TUrklerin işte lbu mevzuu piyes şekline koyarak 
nam! temsil ettiklerini şöyle anlatır (3 )  : 

« . . . Kılıç-ATslan ( = Kıltç-Arslan oğlu Melil"'Jah) ın 

( 1 )  Bernard Leib, «Alexiaıle», 1937 Paris tab'ı, Medha l, s. 
CXXXII. 

(2) Cha!an don'u.n tenkidine Bk. : «Alexis I Comnent�», 1900 
Paris tab'ı, s. 268-271. 

( 3 )  Elizabeth A. S.  Dawcs, «The Ale�;iade», 1928 Londra . tabı, 

s .  390·391. 
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maiyyetindekiler bu ıstırabı sırf bir temaruzdan ibaret 
zannettiler, hakiki bir hastalık değil swndılar ve tereddüd
le gevşekliğin damla kisvesine sokulmuş olduğuna hük
mettiler- Onun için içki içerken ve sarhoşken hemen hep 
bu hastalıkla alay ettiler; bu barbarlar hilkaten hatib ol
dukları için lmparotoıun ayağındaki hastalığa dair ahla
k'i ( = moral) muhavereler tertib ettiler : Işte böylece onun 
ayağındaki ıstınib nihayet bir takım (Komedi) Zere mev
zu teşkil etti: Hatta Türkler lmpwratorun doktorlarıyla 
kendisine balcan diğer adıamlarını teşhis ve temsil edi
yorlar, bizzat Imparatoru da bir araba içinde yatmış ola
rak artaya çıkarıyorlar ve işte bu mevzUdan mr oyıwı ya
pıyorlardı. Bu çocukça oyunlar barbarlar arasında bir 
çok kahkahalar kopartırdı. Fakat bu hareketler lmpara
torun kulağından kaçmadı, gazabını zaptedemiyecek hale 
getirdi ve leendisini onlarla harbetmiye bü.sbütWn tahri"/4 
etmiş oldu.» 

Onsekizinci asırda büyük Fransız müverrihi ( Char
les Lebeau) Türk düşmanlığında (Anna Komnini ) yi bile 
gölgede bırakan ibir zihniyetle bahsettiği Selçuk! tiyatro
sunun bu siyasi temsillerini Bizans prensesinden daha 
fazla tezyif ve istihfaf ederek şöyle anlatır (1) : 

. . . ( Aleksiyas) u en fazla müteessir eden §e'IJ, Türk
lerin kend·i hastalığını korku gizlemek için yapılmış bir 
tcmdruz farzedip açıllıtan açığa alay etmeleriydi; sulta
nın sofrasında bu hastalık en adi bir eğlence mevzuu teş
lcil ediyordu ; ayni zamamda dünyanın bütün milletleri 
gibi  bu milleti de eğlendiren lc'lba farslaroo ( = Iialk lw

medilcrinde) Alcksiyos'un damZ.a hastalığını temsil edip 

(1•) Charles Lebeau, «<llstoire du Bas-Emplrem, 1833 Paris 
ta'b'ı, c. 15, kita:b 85, fasıl 21, sene 1 11'6, s. 453. 
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kendisini gülünç bir araba içinde sahne ( = TMatre) ye 
çıkarıyorlardı. lmparator bu hareketlere çok kızdığı için> 
yola ç1kabilccek bir hale gelir gelmez Boğazdan geçip 
lznik'e gitti ve orada da civarında bir Türk kuvveti . . .  

(Anna Komnini ) ile (Lebeau) dan aynen terceme et
tiğimiz bu iki fıkrada mevzfıumuz itibariyle bizi aHikadar 
eden noktalar şöyle sıralanabilir : 

1 - On-birinci asırdaki muasır Bizans prensesinin 
C<Moral = Ahlaki» bir «Komedi» dediği oyuna On-sekizin
ci asırdaki muahhar Fransız müverrihi, Tiirık düşmanlığı
na kapılarak ve böyle siyasi ahlaka aid bir komediyi Türk 
zekasma yakıştıramıyara:k «F'arce grossiere = Kaba halk 
7comedisi» demektedir. 

2 - Eski Türklerde dluhavereler tertib etmek» su
retiyle piyes tarzında eserler vücuda getirmek adeti var
dır : Bu gi:bi piyeslerin mevzU:ları hayattan da alınabilir : 

3 - Bizans imparatoru (Birinci Aleksiyon Komni
nos) un hastalığı işte böyle bir piyes mevzfm olmuştur ; 

4 - (Anna Komnini )  piyesin tertihini ayrı , temsilini 
ayrı göstermektedir ; 

5 - (Birinci Aleksiyon) un hastalığına iiid piyes, es
ki manasiyle « Komedi» şeklinde tertib edilmiştir ; 

6 - Bu komedinin malum olan eşlıası içinde Bizans 
İmparatoruyla doktorları ve kendisine bakan maiyyet 
adamları vardır ; 

7 - ifade tarzına göre bu komedi muhtelif defalar 
temsil edilmiş ve hatta ayaklarından rahatsız olan im
paratoru harekete getirecek kadar büyük bir siyasi te'sir 
yapmıştır ; 

8 - Temsilde «dekor» ve «kıyafel» hususiyetlerine 
itina edildiği, İmparatorun C<Gülürıç bir araba» içinde 
sahneye çıkarılmasından anlaşılmaktadır. 
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Yukanki vesikaların s arahatine istinad eden bu ına
lfl mata maıkabil, şu üç nokta üzerinde toplanabilecek bir 
takım meçhfı.H1t da vardır. 

1 - Eşhas içinde kadın var mıdır ve mesela İmpara-· 
toriçe ile saray kadınları da sahneye çıkarılmış mıdır ? 

2 -- Temsil bir binada mı, yoksa eskiden dünyanın 
her yerinde olduğu gibi açıkt a: mı yapılmıştır ? 

3 - Sahne nasıldır? 

Matteessüf elimizde bu çok mühim noktaları aydın
latabilecek vesikalar yoktur. Yalnız !bir hastanın etrafın
da. daima kadınlar bulunduğuna ve bilhassa İmparatori
çenin İmparatora bizzat baktığı da gene «Aleksiyad» ın 
kaydiyle sabit olduğuna göre, piyeste kadın bulunması 
taıbil ve zaruri bir netice şeklinde tahmin edilebilir. Açık
lık ve ·kapalılık meselesine gelince , Eski zamanlarda Orta
Qağm ortaklarına kadar dünyanın her yerinde gündüz gö
züne ı:ı.çıi{ temsiller um umi bir adet şeklinde olduğundan,  
On-ikinci asır Anadolu Tüi'Ik tiyatrosunun da bu vaziyet
te olması ve binaena.leyh bu günkü şekilde kapalı bir 
bina ve perdeli bir sahne tasavvur edilmemesi lazım ge 
l ir. Her halde sahne «Arene» denilen bir meydan veya
hud ibir avlu tarzındadır. 

Bütün bu malfı.mat ve meçhCılat içinde muhakkak 
olan en mühim nokta, Prenses (Anna Komnini) nin tas
vir ettiği Selçuki tiyatrosunun Osmanlı devrinde göriHen 
"' Orta-oyunrıı» ile hiç bir münas�bet ve alakası olmaması
dır : Her şeyden evvel bir kere (Selim Nüzhet) in «Türk 
tema§dsı» nda da tesbit ettiği gibi, orta-oyunun bir bu
çuk asırdan fazla bir m§:zisi yoktur (1 )  : Halbutki (An
na Komnini ) bize 850 sene evıvelki bir Türk temsilinden 

( 1') s. 103-104. Eskikitaplarim.com
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bahsetme'ktedir. F'azla· olarak orta-oyununun klasik ve 
mahdud mevzilları hayatla alakadar olmadığı halde, yu · 
karıda gördüğümüz Selçuki komedisinde mevzu doğ·rudan 
doğruya hayattan ve bilhassa siyasi hayattan alınmıştır. 
ı_:.�ransa'da «F'arce» ve «Botie» gibi iptidai temsil şekil
lerinin hile ancak On-üçüncü asırda ve komedi sayılrubi
lecek ilk eserlerin de On-beşinci asırda vücuda gelmiye 
başladığı düşünülecek olursa (1) , On-ikinci aı3ır Selçuk! 
tiyatrosunun tarihi kıymeti daha iyi anlaşılır. 

Her halde eski vesilkaların bu bakımdan tetkiki ti
yatro tarihimiz için çok mühim neticeler verebilir. Zaten 
bizim maksadımız da bu büyüik mesele hrukkında küçük 
bir fikir vermekten iıbarettir. 

( ı )  G. Lanson et P. Tuffrau, llistoire dtı la litterature fran!;la... 

ise», 1936 Paris tab'ı, s. 96 97. 
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ESKi OSMANLlLARDA TiYATRO 

ilmi vesikaları ha.la tetkik edilemediği için henüz 
tedv:in edilemiyen Türkiye tiyatro tarihinin bellibaşlı de· 
virleri şöyle tesbit edilebilir : 

1 - «Osmanlılardan evvelki ilk devir» : Anadolu 
Selçukilerinden tiyatro san'atının meıvcudiye t i  hakkında: 
Miladın 11-12 nci asırlarında. yaşıyan muasır Bizans 
prensesi ve imparator ( Birinci Aleiksiyos Korrıninos) un 
kızı (Anna Komnini ) nin, «AleksiasjAlexiade» ismindeki 
tarihiyle On-sekizinci asrın meşhur Fransız müverrihi 
( Charles Lebeau) nmı «Histoire du Bas-Empire» ismi:nr 
deki büyük Bizans tarihinde mevcud izahatı ibundan ev
velki yazırrıızda ük defa olarak aynen terceme ve neş
retm iştik. 

2 - «1'anzimattan evvelki ikinci devir» :  Bu devre 
aid ecnebi ve milli vesikaların bazılarını da bu yazıları· 
mıııda gözden geçirmek suretiyle Tanzimattan evvel mil
li bir Osmanlı - Türk tiyatrosun,un mevcudiyetini te.spirte 
çalışa·cağız. 

3 - (c Tanzimattan sonraki üçüncü devir: Tarihi ma
Him olan bu son devir tiyatrosu bundan evıvelki iıki dev
rinı devamı demek değildir : İlk iki devide bu üçüncü 
devir arasında ittisal ydktur. Tanzimat tiyatrosu Avru
pa tiyatrosunun Tiirkiye'de taklidi mahiyetindedir. 

Bu vaziyete göre, Selçuki ve eski Osmanlı devirle
rinde milli bir temaşa san'atımız mev:cud olduğu halde, 
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Tanzimattan sonra menşe' iUbariyle ecnebi bir tiyatro 
san'atı başlamış demektir. 

«Eski Osmanlı tiyatrosu» nun ne olduğu aniaşılmak 
için, her şeyden evvel bir kere bu «tiyatro» kelimesinin 
ilmi manasını anlamak Htzımdır :  Bu güzel san' atm tarihi 
hakkında en iptidai bir fikre sahib olabilenler bilirler ki 
tarihte «tiyatro» demek, mesela !bugün İstanibul «Şehir 
TiyatrosU>>nda veyahut Paris'in «Oomedie - Franrsvıise» 

inde olduğu gibi bir :bina, hir sahne, :bir perde, bir dekor 
ve iciibına göre bir çok <<akseswar» larla ve bilhassa bu
günkü san'at telakkilerine göre: yazılmış bir piyesi mü
nasip kıyafetlerle temsil san'atı demek değildir. Bütün 
bu saydıklarımız, bugünkü yeni tiyatronun zaruretler:i
dir ;  fakat dünya tiyatro tarihine ba;kacak olursak, bu 
yeni tekni·k zaruretleriyle

. 
şartlarından bir çoğ·unun eski 

devirlerde mevcud olmadığını ve !bütün bun�arın bila - is
tisna bütün memleketlerde uzun tekamüllerden sonra 
tedricen ortaya çıkmış bir takım yeniliklerinden iilbaret 
olduğunu görürüz. Onun için umumiyetle «tiyatro» denil
diği ıve bilhassa herhangi bir kavmin herhangi bir tarih 
devrindeki «tiyatro» san'atından bahsedildiği zaman, lbu 
kelimeyi ya:Inız en umumi ve en mücerred manasıyla «.te
m&ja san'atı» şeklinde anlamalıdır. Bu umumi ve mü
cerred manalı «tema§l'i» san'atında ne «bina» şarttır, ne 
((sahne» şarttır, ne «perde» şarttır, ne «dekm·» şarttır, 
ne «aksesuar» şarttır, ne «kıyafet» şarttır ve hatta ne 
de yazılmış bir «piyes» şarttır : Yani binasız, sahnesiz, 
perdesiz, delk.orsuz, aksesuarsız, kıyafetsiz ve hatta piyes
siz bir oyun da tiyatro olaıbilir. «Tiyatro» ismini alabile
cek bir oyunun yegane şartı halkiki veya hayali bir vak'a
yı temsil edebilmesinden ibarettir. Böyle bir temsil ister 
sokakta, ister meydanda, ister avluda, ister oda içinde ve 
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isterse makineli bir sahnede verilmiş olsun, işte böyle 
bir oyun «tiyatro» dur. Herhangi bir oyunun "tiyatro» 
sayılabilmesi için a·ktör adedinin de hiç bir 'kıymeti yok
tur : Hatta iki kişilik oyunlar bile vardır. Tarihi, dini, ah
Hl.ki, ağlatıcı ,güldürücü, hisseli kıssalı veyahud hissesiz 
kıssasız, tacklidli tacklidsiz, çalgılı çalgısız, danslı danssız 
ve hatta sözlü ve sözsüz « tiyatro» olabilir ve işte bütün 
bu hususiyetlerine göre tiyatro san'atı ayrı ayrı isimler 
taşıyan bir çok nevilere ayrılır. Yalnız «Opera» «Opera
Comique», «Comedie», <C Vaıuleville», «Farce», «Sotie», 

«Moralite», «Feerie», «Mystere», «Comedie - ballet» nPan
tomime» ve «Ballet - pantomime» gibi isimler taşıyan bu 
ne'vilerin bir çokları tiyatro tarihinin son devirlerinde 
teşekkül etmiştir. 

Bütün dünya tiyatro tarihi bu san'atı işte böyle gös
terir : Mesela es·ki Yunan ve Latin medeniyetlerinde ti
yatro dam altında değil, açıktadır ; hatta Yunan ta'klidi 
olan Roma tiyatrosu tam altı asır biniisız kaldıktan son
ra, ancak ithitat devrinde uamphithedtrc» tarzındaki taş 
binalar yapılmıya başlamıştır ( 1 )  . Eski Yunan komedi
sinin ilk zamanlarında· ne muayyen bir mevzfıu, ne entri
gi vardı : tık Yunan komedisi gümbürtüden, patırtı dan, 
mukallidlikten ve maskarolıktan ibaretti (2) ! Ortaçağ 
Hıristiyan tiyatrosu da kiliselerde papazların temsil et
tiıkleri dini mevzfıiardan doğmuş (3)  ve On-<beşinci asır
da kiliseden kaldırıma ve şehir meydanlarına düşmüş
tü ( 4 ) . Onun için Fransu'da «hourb denilen dcrme-çatma 

( 1 )  Bk. :  ( And re Bo ll) , «'fMatnı, 3(wetaele� nt fHe;; [m pulaires 
dans l'histoire», 1941 St-Amand tah'ı, s. 24. 

( 2 )  Ayni esıer, s. 27. 
( 3 )  (G. Lanson et P. 'l'uffrau ) ,  «Manuel ilhıstre ı1'lıbtoire de 

hı lit.tMaturc fr:ınça.ise», 1936 Paris tab'ı, s. 89. 
( 4) ( Bol! ) «TMa tre», s. 39. 
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sahne açıkta kurulur ve meydanlara toplanan hal!k ayaık

ta tiyatro seyrederdi ! Hatta bu hal On-yedinci asra ka
dar devam etti ! Bazan bir kaç gün ve hatta bazan da 
bir hafta süren temsiller verilir, aralıklarda çalgılar ve 
danslar olur ve yemek zamarıları tellal çağırtılarak aha
liye ilan edilirdi ! On-dördüncü asırdan itibaren: İngiltere 
ile tspanya'da tiyatro oyunları han avlularında rverilme
ye başladı. Fransa'da «Farce» denilen kaba ve müstehcen 
halk komedileriyle «Opera - cornique» tarzı ilıkönce pana
yırlarda vücuda geldi ; «Farce» On-yedinci asırda «Come
die» ile birleşti ve «Opera-comique» de On-se1kizinci asır 
sonlarına kadar panayırda kaldı ! Paris'in şimdiki resmi 
« Opera - Comique» tiyatrosu ancak On-do-kuzuncu asrın 
başında kurulruhiidi ! (1) . Fransa, İngiltere, İtalya ve 
tspanya'da On-altıncı asırdan ve Rönesanstan itibaren 
sabit. salıneli ve üstü kapalı tiyatrolar yapılmıya lbaşh
yabildiği halde, panayır ve sokak temsilleri daha uzun 
zaman devam etti (2) . Bu ük ahşap binalarda halk oyu
nu ayakta seyrederdi ! .. 

Avrupa tiyatrosunda bina ve sahne gibi dekor da 
pek yenidir : Sahnede vak'anın nasıl ibir yerde geçtiği de· 
kordan değil, münasip yerlere asılan yaftalardaiki yazı
lardan anlaşılırdı ! Bu muhayyel dekorun hayalen değiş
mesi lazım geldi:kçe ortaya bir garson çıkıp yalnız yafta
yı değiştirirdi (3) . Hatta ( Shakespeare) inı şaheserleri 
bile işte böyle temsil edilmişti ! Zaten sahneler de pek 
iptidaiydi : İngiltere'de ( Shakespeare) ve İspanya'da 2200 
piy.::sinden bugün ancak 500'ü elde kalan (Lope de Ve-

( 1 )  Aynı eser, s. 45-47, 50, 72, 73, 76 78 80 ve 82. 

( 2 )  ( Georges G . . Toudouze ) ,  «l,•·ı Theatı·e», 1931 Paris tat/ı, 

s 20, 22. 

( 3 l  ( Boll ) ,  aynı eser, s. 50 ve (Toudouze l ,  nynı t!der, s. 21. 
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ga) devirlerinde, yani Rönesans tiyatrosunda bile bu de
korsuz sahne bir kaç tahta parçasından ibaretti. Bu sah
nenin etrafına asilzadeler oturur, ortasında aktörler oy
nar ve aşağıda da halk aya1küstü seyrederdi ! . .  

Kıyfıfet de dekor gibi sonradan ortaya çıktı : Eski
den aktörlerin elbiseleri temsil ettikleri vaik'ayla alaka
dar değildi ;  dekor gibi kıytl.fet de seyircinin hayaline bı
rakılırdı ! Dekor için olduğu gibi 'bazan oyun için de yaf
ta kullanılırdı : Mesela On-Yedinci asır pantamimlerinde 
aktörler işaret ve hareketle anlatarnıyacakları fikirlerle 
maksatları birer kartona yazarlar ve icabında bunları 
bir ceplerinden çıkarıp halka gösterdikten sonra öteki 
ceplerine aktarrverirlerdi ! . .  

Eski Avrupa'da aktörilik meslek halinde değildi. 
Mesela onaltıncı asırda «Gry» denilen tellal çağırtma usu
liyle halk arasında istekliler gönüllü aktörlüğe çağırı
hrdı ! Son zamanlara kadar bizde olduğu gihi orada da 
kadın rolleri umumiyetle erkeklere ve bilhassa erıkek 
çocuklara yaptırılırdı ( 1 ) . Kilisenin «Mystere» ismindeki 
dini oyunlarını temsil eden papazlar laik oyunculara 
amansız bir rekabet açmışlardı : Mesela Fransa pamıyır
larındaki «Farce» aktörlerinin halktan gördükleri rağlbet 
karşısında papazlar da «Mystere » den başka «ahlaki mu
Mvere» lere müstenid güldürücü oyunlar temsil ediyor
lar ve bir taraftan da laik aktörlüğü halka istihfaf etti
recek vaızlar veriyorlardı !  Zaten hıristiyan Avrupa'ya bu 
zihniyet eski medeniyetler devrinden ka·ımıştı : Mesela 
eski Roma'da aktörlük namussuzluk sayıldığı için hür 
Romalılarm bu mesleğe girmeleri yasaktı ! Sahneye çıkan 
kadın namussuz sayılırdı. Hatta meşhur (Ciceron) bile 
çok sevdiği dostlarından hir san'atkar için : C< O kadar 

( 1') (Boll ) ,  aynı eser, s. 52. Eskikitaplarim.com
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mükemmel aktör ki onaan başka sahneye çıkmamalı ve o 
kad'J-r namuslu. adam ki hiç sahneye ayak ba.mıamalı!» 
demişti. Bu zihniyet asırlarca hüküm sürdü. 

Eski Avrupa oyunları mutlaka yazılı bir piyes tem
sili şeklinde değildi : Mesela İtalya'da «Oommedia de U' 
Arte» denilen ve bizdeki «Tu.lfuih oyunlarına benziyen 
bir oyun vardı ki eski Latin komedisinin menşei sayılan 
«Atellana» ismindeki küçük temsilierin Rönesans devrin
de inkişafından iharetti. Eski Roma'da umumi eğlence
lerin sonlarında oynanan «Atella'11Ja» larla Rönesans İtal
yasında inkişaf eden ((Commedia de ll' Arte» piyessiz 
oyundu : Bu irticali tiyatroda muvaffakiyetİn bütün 
sırrı ak törün çenesindeydi ! «Pantomime» denilen söz.sfuı 
tiyatro nev'i de işte bu tulfıat oyununda aktörün susturul
masından doğmuş sayılır. Hatta Fransa'ya örnek olan 
İtalyan komedisinin de menşei ibudur. 

On-yedinci asırdan itibaren Fransa'da moda olan ve 
kralların saraylarıyla asilzadeledn konaklarında çok 
rağbet bulan «Ballet» veyahut «Ballet - Pantomime» neıv'i 
de gene ayni menşe'den aynlmıştı. «Ballet» demek, dans
lı bir pantomim demekti (1) : Bu oyunun aktörleri işa
retler, hareketler ve çehre ifadeleriyle maksatlarını an
latarak vak'ayı temsil ederlerdi. Fakat (On-üçüncü Lou
is ) devrinde bu çetin san'atın iptidalliğinden dolayı vak'a
nın umumi çizgileri seyircilere «livret» ler dağıtılarak öğ·· 
retilirdi. (Molü')re) in zuhfıruna kadar Fransa sarayında 
işte bu sözsüz temsiller rağbet görürken, Paris halkının 
en sevdiği tiyatro şeıkli de bazan tulfıiita bile kaçan kaba 
«Farce» larda n ibaretti. Bu «Farce» piyeslerinin çoğu 
kaybolmuş, bazılarının da yalnız isimleri kalmıştır. 

( l l  ( Emile Magne) . «Les fetcl tm Etırope au XVII ii siecle», 
1930 Paris talı'ı, s. 73-74. 
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Tanzimattan evvelki Osmanlı tiyatrosunu tetkik 
ederiken, işte bütün bu sözlü sözsüz, salıneli sahnesiz, pi
yesli piyessiz, kıyMetli kıya.fetsiz, kadınlı kadınsız, çal
gılı çalgısız ve danslı danssız tiyatro tarihinde bizimkinin 
de muhtelif nevilere ayrılan mühim bir san'at teşkil et
tiğini göreceğiz. 

• •• 

Tanzimattan evvelıki Osmanlı Tiyatrosu hakkında 
gözden geçireceğimiz vesikalar onyedinci ve onsekizinci 
asırlara aiddir. Bu tarihi vesika:lar ecnebi ve milli ola
rak iki kısma ayrılır. Ecnebi vesikaları, eski Osmanlı tem
sillerinde bizzat hazır bulunmuş Fransız ıve Rus diplomat
larının kendi gözleriyle gördükleri oyunlardan bahseden 
resmi raporlarıyla sefaretnamelerinden ve milli vesikalar 
da muhtelif Osma!!lı vak'anüvislerinin Vakayi'namelerin
deki kayıdlardan iktihas edildiği için, «Tarih usulü» il
minin birinci derecede kıyınet verdiği müeyyidelerden 
demektir. 

İlkönce On-yedinci asra aid iki mühim ecnebi vesika
sını ele alalım. Bu vesikalar, Miladın 1670 senesinden 
1679 tarihine kadar dokuz yıl Fransa Kralı (Ondördün
cü Louis) nin Osmanlı Padişahı (Dördüncü Mehmet) nez
dinde İstanbul Büyük - Elçiliğini yapan Marki (Charles -
Marie - François Olier de Naintel et d'AngerviJ 1 ic�"� ) nin 
resmi muhabere dosyasındadır. Kısaca (Mı:ıxouis de No
intel) Unvaniyle anılan bu milnevver diplomat hem e�·ki 
eserler, hem güzel san'atlar merakıyla d.a �öhrct bul
muştu. Yanında getirdiği adamlar i�inrle omm ir;tc bu 
fikr! temayEllerini ta tmin edcce]( kim.seler de vardı : Me
sela «Binbir gece» masallarının m e.?hur mütercimi müs-
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teşrik (Antoine Galland) Türk adetleriyle hususiyeileri
ne aid bir ruzname tutmak vazifesi ve «Attacne theolo
gique = Ilahiyat ateşesi » ünvaniyle geldiği, gibi Şark 
taibloları yapacak iki ressarola Atina'dan heykeller, ka
bartmalar ve eski mermerler aı,?ıracak dört usta bile ge
tirilmişti ! (Nointel) in siyasi vazifesi, İstanbul'daki 
Fransa: sefirlerinin �huZ'Ur-ı Sadaretpenahi» de resmen 

dayak yedikleri ibir deıvirde (1)  Kızıl-deniz ticaret serbes
iisini temin etmek ve yeni kapitülasyonlar koparmak gibi 
nezfuketi nisbetinde ezici ve üzücü bir işti ! Bununla bera
ber (Nointel) Fransa kralıyla Hariciye nazarına yazdığı 
raporlarda yalnız bu nazik vazifesine aid siyaset işle
rinden değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğundaki 
muhtelif seyahatlerinden ve Türk hayatının muhtelif 
levhalarından da bahsederdi. Fransız Akademisi azasm
dan (Albert Vandal) in dediği gibi, Marki (de Nointel) in 
örf, adet ve kıyiifet hususiyetlerini en küçük teferrüatı
na kadar tesbit eden resmi muhi\bere dosyası, Onyedinci 
asır Tüt�k hayatı için çok kıymetli bir takım vesikalar 
koleksiyonu demektir. Gene (Vanda"l) in uzun uzadıya an
lattığı gibi, bu mürrevver sefir aynı zamanda edebiyat 
ve bilhassa tiyatro merak:lısıydı ; hatta sefarethfmede o 

devrin Fransız klasHderinden en çok sevdiği (Corneille) 
le (Moliere) den muhtelif piyesler bile temsil ettirir vo 
bu temsillerde ibazı Türk davetliler bile bulunurdu. Tabii 
(Nointel) selefine sopa çeken ve kendisine de adi bir 
«kapu kahyası» gibi muamele eden Tür·klerden hiç hoş
lanmaz, raporlarında bu şahsi gayzından mütevellid düş-

( 1 ı Mesela Mösyö (de Nointel ) in meşhur selefi Mösyö (de la 
Haye-Vanbelet) Edirne'de Sadrıfı.zam (Köprülü - Mehmet Paşa) nın 

huzürunda mükemmel ibir sopa yedikten sonra zındana a,tılmıştı 

Bk. : (Jouannin ) ve (Van Gaver) , «Turquie», 1848 Paris tab'ı, s. 
266 ve 268 haşiye. 
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manlık duygularıru her vesileyle izhar eder ıve Türkleı.·de 
her ne görürse, elinden ve dilinden geldiği kadar hepsini 
istihfafa çalışırdı. 

Marki ( de Nointel) in muhabere dosyasını yukarıda 
bahsettiğimiz Fransız Akademisi azasından ve son devir 
Fram;ı.z müverrihlerinin en mühimlerinden ( Al·bert Van
dal ) tetkik etmiş ve bu tetkikatını 353 sahifeHk büyük 
bir cild halinde neşretmiştir. «Les voyages du Marquis 

de Nointel» ismini taşıyan bu cildin ilk 273 sahifesi me
tin ve son 80 sahifesi de ( Nointel ) in muhtelif mektupla
rıyla raporlarından mürekkeb bir zeyil şeklindedir. Or
taya attığı şahsiyyetin bütün ruhi temayüllerine tami
miyle hulfı.l edip kapılan (Albert Vandal ) de tıpkı (No
intel ) gibi ve hatta bazen ( Nointel) den fazla Türk düş· 
manıdır. Onyedinci asrın Fransız elçilerinden «huzur 
dJ;r,yağı» ve «Yedikule korkusu»  onun da içine işlemiş de
nilebilir ! Velhasıl ( Nointel) gibi (Vandal) de eski Os
manlılara kolay kolay rahmet okuyacak vaziyette değil
dir. Tabii bu vaziyet, gerek ( Nointel) in, gerek ondan 
naklen ( Vandal) in Türkler hakkındaki şahadetlerine hu
su.si ıbir kıyınet ve ehemmiyet verdirecek bir vaziyettir. 

( Marquis de Nointel) in raporlarında Onyedinci asır 
Türk tiyatrosuna aid iki fıkra vardır. Bu iki fıkranın her 
ikisi de ( Dördüncü Mehmed )  in büyük oğlu ( Şehzade 
Mustafa) için Edirne'de yapılan muhteşem sünnet düğü
nü ile alakadardır. Bu (Şehzade Mustafa) sonradan (İkin
ci Sultan Mustafa) ismiyle Osmanlı tahtına çıkan şehza
dedir. Onbeş gün onbeş gece süren büyük düğün Hicretin 
1086 senesi Rebiül-evıvel ayının «fJurre» sinde, yani Mila
dın 1675 senesi bahar mevsiminde olmuştu. Mark i (de 
Nointel ) bu düğünlerde bizzat bulunamamış, fakat kuv
vetli bir kalemi olan Sefaret katibi (La Croix) ile res-
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sam (Carrey) i münasib bir maiyyetle bera;ber Edirne'ye 

göndermişti. Katiıb yazacak. ressam çizecekti. 
Düğünün bütün eğlencelerini kendi gözleriyle gören 

bu iki Fransızın vazifesi hakiki hayat sahnelerini tütün 
hususiyetleriyle tesbit etmekti. (Nointel)  işte bu iki şa
hidin getirdiği yazılarla resimlere ve kendi istihbaratina 
istinaden Fransa Kralı ( Ondördüncü Louis) ile Harici ye 
nazırı (Marquis de Pomponne) a «SUr-ı Hürn;:ı,yun» tafsi
latını bildiren raporlar gönderdi. Sefirin Hariciye nazırı
na gönderdiği rapor kendi istihbaratına, Krala yolladığı 
ariza da Edirne'den gelen Seffiret katibi (De La Croix) 
nın resmi muhtırasına istinad ediyordu. 

Düğün hazırlııklarından bahseden (Nointel) bütün 
Türkiyeden çengiler, maskaralar, canbazlar ve daha bir 
takım san'atkarlar toplandığını söylerken (machinistes 

= makinceiter) de getiı ildiğini anlatır. (Littre) , (Laro
usse) ve (Bescherclle) gibi en mühim lfıgat menbaJarın
da da izah edildiği veçhile, Tiyatro lehçesinde (maclıiwis

tc) demek, «sahne ve dekor m:ıkinesi» demektir. O dev
rin vukuatını yazan vr .. k'anüvis (Raşid) de « . . .  etraf-u· 
elenaftan canbaz ve zfı rbtiz ve ateşbaz gibi sarw,tpcr-daz· 
lar cem'ine mübdderct ve sair mü,himmdt-ı ldzime-i sur-ı 
pür-sürur tedarüküne mübdşer·et» olunduğurrdan ve bun
ların içinde «lu'bctbaz ve s,:ı,n'at-perdazlar» da bulundu
ğundan bahsetmektedir ( 1 ) . Tabii bu müphem tabirlerin 
mfmaları ancak Fransız elçisinin izahatiyle tavazzuh ede
bilir. 

Marki (de Nointel) in Hariciye nazırı Marki (de 
Pomponne) a gönderdiğ·i rapvrda Onyedinci asır Türkle
rinin düğünde «Opera» lar temsil etmek istediklerinden 

( 1·) «Ta.rih..i Raşiıh>, c. ı, 1282 İstanbul tab'ı, s. 321. 

Türklük Meseleleri : 16 
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ve Krala yolladığı diğer raporda da Edirne şenliklerinde 
temsil edilen bir «Ballet-Pontomime» den bahsedilir. 

9 Mayıs 1675 tarihiyle Fransa Hariciye nazırına gön
derilen resmi raporun «Opera» meselesinden bahseden 
ve Sadr-ı-azam (Köprülü zade Fazıl Ahmed Paşa) nın Ve
nedikten Opera makinecileri getirtmek istediğini anlatan 
fıkrası aynen şöyledir (1)  : 

« • . .  Vezir-i a'zamın ba.zı Operalar için V enedik/ten 
aktörler getirmek fikri de vardı; bu hususta Venedik 
Balyozunu araya koymak mecbııriyetinde kaldı; fakat 
Sadr-ı-6/zam makinec-ilik san' atında ihtisas S'lhibi olan bu 
aktörler o san'at sayesinde uçarak geleb'ilir zannettiği 
için) onbeş gün zarfında burada bulunmalarını istedi ama 
mümkün olamadı.» 

Bu fıkrada dikkat edilecek üç nokta var : 

ı - (Fazıl Ahmed Paşa) mn Venedik'ten getirtmek 
istediği san'atkarlar alelade aktörler değil, Opera sahne
leri için makine mütehassıslarıdır ; hatta Fransız elçisi 
gene ayni raporunda buna seb�b olarak Türk makineleri
nin iyi olmadığından da bahsetmektedir. 

2 - Sefirin Sadr-ı-a'zamı cahil göstermek için ma
kine mütehassıslarının «uçarak» gelebileceklerine inan
dığından bahsetmesi tabii sırf Türk düşmanlığının ço
cukça h ir ifadesinden başka birşey değildir: Onbeş gün
de Venedik'ten İstanbul'a gelmek için uçmıya ihtiyaç 

yoktur ! Eğer (Fazıl Ahmed Paşa) makinecilerin uçarak 
gelebileceklerine kani olsaydı, onbeş günde değil, onbeş 

saatte yetişmelerini isterdi ! . .  

(1)  Albert Vandal, «L'Odyssee d'wı ambassadeur : Les voyage. 

du Ma.rquis de Nointeh>, 1900 Parl.s tab'ı, s. 196-197. 
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3 - Vem�dik'li mütehassısların gelmemesi üzerine 
sefirin bahsettiği «Opemlar» ın temsil edilip edilmediğini 
bilmiyoruz. Yalnız aşağıda göreceğimiz gibi, bir «Ballet
pantornime» temsil edildiğ·ini gene ayni sefirin diğer bir 
raporundan anlıyoruz. Herhalde Fransız elçisinin « Ope
ra» dediği şey işte bu «Ballet-pantomime» olmak lazımge
lir : Çünkü «Ballet» leri değişik ve müteharrik dekorlarla 
canlandırmak o asırda bir «Mode italienne = İtalyan mo
dası» halindedir ; hatta (Onüçüncü Louis) devrinde Fran
sızların makine mütehassısı olarak İtalya'dan getirttikleri 
(Francini) ismindeki iki kardeş Paris sahnelerinde kaya
lar yürütmüş ve cinlerle periler uçurmuşlardı ! O devirden 
sonra «Ballet» san'atı gittik�e Operaya karışıp ort::.ı.dan 
kallrtı (1) . Bu vaziyete göre Fransa sefirinin bahsettiği 
,;;Qpera» nın bir «Ballet-pan tomirne )> den ibaret olması 
Hizım gelir ve onun da Venedikli makineciler gelmediği 
halde bile Türık san'atkarları tarafından Edirde «sur-ı 
flümayun» unda temsil edildiği aşağıdaki rapordan anla
şılmaktadır. 

Marki (de Nointel) in (Ondördüncü l..ouis ) ye Edir
ne sur-ı Hümayununu en ince noktalarına kadar tasvir 
ederek gönderdiği muhtırada bu Türk temsilinden bahse
den fıkrayı (Albert Vandal ) şöyle anlatır (2) : 

«Şenliğin başlang ıcından padişahla oğlu ve vüzera
siyle ii,mcrası gelip muhteşem surette donanmı:ş açık pıa
viyonlaro ( = saycbanlara) yerleştiler. Tekmil o kaca ka
vulclular maiyyetleriyle muhat olarak şaJuine bir sül;;.un 
içinde hareketsiz duruyorlardı. Birdenbire hem onların} 
hern ince lwfes arkasına gizlenen lwnım sultanl;a,rın kar-

( 1 )  Emile Magne, «Les fetes en Europe au VVIIe siecle)>, 1930 
Paris tab'ı, s. 76. 

(2) Vandal, ayni eser, liJ. 197 ·198. 
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şısında !rodın ve erkek kıy,J,fetli CYI.Juncula.r, etekleri dal
rJalı ve yosma tooırlı rakka�eler ortaya atılıp (Ar-etin) in 
masallarıyla ( Apulee) nin «Altın eşek» hikayesine ben
zer bir şey temsil ettiler. Sqıra güneş batarken bu sözsüz 

oyunun ( =mimique) yerine n!lmazın rekatlar silsilesi 
başladı: Tekmil aktörlerle seyirciler ve bu meyanda pa
dişahla vezirler namaz rekatlarının yedişer hareketini sı
rasıyla edaya başladılar; artık göz alabild,iğine riilcularla 
ı;ücUdlardan başka bir şey görünmüyordu. » 

Bu fıkranın en mühim noktalarını şöyle sıralıyabi

liriz : 
1 - Yalnız çalgı ve dansla sözsüz olarak bir masal 

mevzuu temsil eden bu oyun taıbil bir «Eallet - pantomi
me» olmaik lazım gelir. 

2 - Müellifin kullandığı «mimique» tabiri eski Ro
malılardan İtalyanlara intikal edip Rönesans devrinde 
canlanan «mime = sözsüz oyun» nev'inin umumi ismi
dir {1) . 

3 - Seyircilerle beraber namaz kıldıklarını gördüğü
müz müslüman aUörlerin tabii hepsi 'l'ür'ktür. Bununla 
beraber, tıpkı Tanzimat tiyatrosunda olduğu gibi o za
manki Türk tiyatrosunda da muhtelif anasırd:ın aktörler 
bulunduğu, bundan sonra gözden geçireceğimiz vesikalar
dan anlaşılacaktır. 

4 - Temsil edilen oyunun mevzuu (Aretin) in ma
sallarıyla (Apulee) nin «Altın eşek» hikayesine benzeti
liyor : Bunlardan (Pierre l'Aretin) Onaltıncı asırda kome
dileri ve diyaloglarıyla meşhur İtalyan «satire» cilerin
dendir. (Apulee) ve daha doğrusu (Appulee) ye gelince, 
Miladın ikinci asrında yaşıyan 1bu Latin müellifin en 

{ 1) Bk. : Bescherelle, «Dictionnaire national», c. II, 1•860 Paris 
tab'ı, s. 520. 
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meşhur eseri sayılan «Metamorrphoses ou l'ane d'or» is
mindeki romanının mevzuu büyücülüktür : İçinde Yunan 
mitolojisinin «Amour et Psyche» ismindeki aşk efsa.nesi 
de vardır. Bu izaha.ta göre (Dördüncü Mehmed) in Edir
ne sfır-ı Hümayfınunda Türk san'atkarlarının temsil et
tiği �.Ballet - pantomime» in mevzfıu büyücülükle karışık 
bir aşk efsanesi olmak lazım gelir. 

Fransa sefiri (Nointel) in yukarıki izahına mukabil, 
kendisinin Edirne'ye göndermiş olduğu sefaret katibi (De 
la Croix) da iki cilt olarak neşrolunan hatıratında opera 
meselesini şöyle anlatır (1)  : 

«Güzel bir opera temsil edilmek üzere Venedik'den 
aktörlerle muganniler bile getirtilrnek isteniyordu. Fakat 
bir taraftan şenliklerin aceleye gelmesi ve bir taraftan da 
Venedilc balyoeu a'yandan (Quirini) nin cumhuriyet hü· 
kumetini öyle bir külfetle masrafta,n ku1·tarmak üzere 
böyle bir teşebbüsün tahrı,kkuku bir seneden fazla bir za
mam.ıa mütevakkıf olduğu hakkında te'minat vermesi, her 
halde iyi neticeler vermiyecek ve belki de gelecek trup 
mensuplarından bazılarının memleketlerine avdet imkan
larını bile selbadecek bir vaziyetin önünü almış oldu. » 

Bu fıkradan anlaşıldığına göre, Venedik'den aıktör• 
lerle maldna mUtehassısları istenilmesine sebep, (Noin
tel) in ima ettiği gibi Türk tiyatrosunun ecuebi mütehas
sıslara muhtaç olması değildir : İşin haki kati, Türık tem
silcilerinin yanında bir de İtalyan operası seyretmek is
tenilmesinden ibarettir ; çünkü o sırada İtalya'da; opera 
san'atı büyük bir inkişaf içindedir. Zaten (De la Croix) 
ayni eserinde ayni düğün şenliklerinden bahsederken 

( 1 )  «Memoires du sieur de la Cr•ix», 1684 Paris tab'ı, c. 2, 
s. 93. 
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Türk san'atkarlarının danslı «farce = fars» lar temsil et
tiklerini de anlatmakta ve hatta bunları İtalyan ve Fran
sız tiyatrolarıyla mukayese ederek kendi operalannın 
daha mükemmel olduğunu iddia etmektedir (1) . 

Onsekizinci asırda temsil edilen Türk komedileri 
hrukkında bize en fazla malumat veren ecnebi şahid, ha
tıratiyle meşhur (Baron de Tott) dur. 

Fransa Kralı (Onbeşinci Louis) in Osmanlı Padişa
hı (Üçüncü Osman) nezdine Büyük - Elçilikle gönderdiği 
Kont (Charles Gravier de Vergennes) le beraber 1755 
Mayısının 21 inde MarsUya'dan İstanbul'a gelen Baron 
(François de Tott) Türkçe öğrenmek ve Türk adetleri, 
an'aneleri ve müesseseleri hakkında tetkikatta bulunmak 
vazifesiyle Sefaret maiyyetine me'mfır edilmişti. Bir Ma
car asilzadesinin oğlu olan (Baron de Tott) Fransa'da 
doğup Fransız tabiiyyetine girmiş, ilkönce askerlik etmiş 
ve ondan sonra da diplomasiye geçip Türkiye'yi tetkik 
vazifesiyle İstanbul'a ve daha sonra konsoloslukla Kı
nm'a gitmiş ve nihayet Türk hizmetine bile girip askeri 
vazifelerde bulunarak (Üçüncü Osman) , (Üçüncü Mus• 
tafa) ve (Birinci Abdülhamid) devirlerinde cem'an yir
mi üç sene Türkiye'yi tetkik etmiştir (2) . Bu uzun tetki
kin mahsfılü olan «Memoires sur les Turcs et les Tarla
res» ismindeki dört cildlik eseri Osmanlı - Türk idare ve 
siyasetini, örfünü, adetini, zihniyetini ve hayat levhala
rıyla hususiyetlerini Fransa'ya bütün tafsilatiyle tanıtan 
ilk eserlerden sayılır ; Baron (de Tott) un bu mühim ese
ri işte bundan dolayı muhtelif dillere de terceme edil
miştir. 

{ 1 )  Aynı eser, c. 2, s. 107. 
( 2 )  Baron (de Tott) un tercemelhiUi için Bk. :  Ch. Dezobry et 

Th. Bachelet, «Dictiollllıaire general de biographie et d'Histoire», 

1 781 Paris tab'ı, c. 2, s. 2647. 
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Baran'un Onsekizinci asır Türk komedisi hakkında 
verdiği tafsilatın en mühim kısmı birinci cildindedir. 

Günün birinde (Üçüncü Mustafa) mn bir kızı oluyor. 
(Hibetullah - Sultan) ismini alan bu çocuk Hicretin 1182 
senesi Receb ayının 21 inde ( = Miladın 1'163 senesi Ka
nunevvelinin birinde) doğmuştu ( 1 ) . Bu doğum eski bir 
Osmanlı an'anesinden dolayı büyük eğlencelere sebeb olu
yor ve o sırada İstanbul'da bulunan (Baron de Tott) un 
dediği gibi yedi gün karada, üç gün de denizde şenliklerle 
donanmalar yapılmasma irade çıkıyor. Bu şenlikler için
de İstanbul halkının en hoşlandığı eğlenceler, yer yer 
temsil edilen «komedi» lerdir ! (Evli ya - Çelebi) nin «Es· 
ndf-ı şu'bedeblizô,n ya'ni mudhikan» faslında söylediği 
gibi «lstanbul'da bir sur-ı Hümayun yahud fetih şMman
lığı, ya a'yan-u-eşniftan birinin sur-ı tevcih veya hıtanı 
olduğu zamanlar» (2)  yapılması adet olan şenliklerde saz 
fasıllarıyla hakkabaz oyunlarmdan başka mudhikeler de 
temsil edilir. Bu adete (Bron de Tott) de temas ederek 
yukarda bahsettiğimiz doğum şenliklerinde Devlet adam
larının İstanbul halkını eğlendirmek için evlerinin önle
rinde kurdukları sahnelerde temsil edilen «komedi» leri 
şöyle anlatır (3) : 

«Mülıim mevkilerde bulunan bir çok kimseler konak
larının önünde sabit komedi sahneleri ( = oomedies a de
meure) kurdurdular; bu kümedilerin türlü türlü mevziı
ları son derece açık saçık olmakZa beraber) halk bu me1J-

( ı )  B k. : Mehm�d Süreyya, «Sicil-i Osman h> ı308 İstanbul 
tab'ı, c. ı, s. 87 : (Hibetullah Sultan) Laleli türbesinde medfundur. 

( 2 )  «Evllya-Çelebi Seyahatnamesb>, c. ı, ı3ı4 tstanbu tab'ı, 
B. 645. 

( 3 )  Baron de Tott; «Memories sur les Turces et les Tartares», 
1781> Amsterdam tab'ı, c. ı, s. 147-148. 
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züların temsilinden çok hoşlanıyor. Fazla olarak� bu eğ

lenoelerde ahlak ve adaba pek 1"Ü'iyet edilmedikten başka, 
kilkumete de pek hürmet edilmiyor. Mesela rumlarla ya
hudilerden mürekkeb· bazı trupların muhtelif Devlet ma
kamlarını temsil edip bunların resmı vazifelervni gülünç 

gösterecek stırette tehzil ettikleri her (!.n ve her zaman 

görülüyor. Benim şrJJıid olduğum ��enlikle bizzat padi.şah
la maiyyetinin bUe kıyri,fetlerine loot'iyyen hürmet edil

medi. Bir yahudi trupu onu dx tehzil etmek ciir'etini gös

terdi : Her ne kadar bu trıkliddeki küstahlığın te'dibi ;ok 
sürmemiş ve bu ciir'et men'edilmişse de, Vezir-i a'zamın 

· temsiline müsaade edilmiş ve orulan scm.ra artık hiç bir 
Devlet makamına, merhamet edilmemiştir» ! . .  

Türk temaşii tarihi en fevkalade bir vesika demek 

olan bu çok mühim fıkranın esas noktalarını şöyle sıra

lıyabiliriz : 

1 - Tıpkı Avrupada olduğu gibi eskiden bizde de 

sokruk sahneleri kurmak adeti vardır. 

2 - Din taassubunun hakim olduğu devirde bile 

san'at telakkisi ahlak telaldüsine tilibi değildir. 

3 - Eski Osmanlı tiyatrosunda bundan evvel gör

düğ·ümüz sözsüz «BaUet - pantomime » şeklinden başka 

«komedi» ve «Jars » nervileri de va rdır. Bütün bunlar, bu 

oyunları kendi gözleriyle görmüş en münevver ve resmi 
şahidierin şehadetleriyle sabittir. 

4 - Eski Osmanlı tiyatrosunda Türk aktörlerden 

başka rum, yahudi vesı::dre gibi muhtelif anasıra mensup 

san'atkarlar da vardır. Mesela bundan evvel gördüğümüz 

«Ballet - pantomime» namaz kılan Türk san'akiirlan ta

rafından temsil edilmiş olduğu gibi, yukarıki fıkranın 

baş tarafında temsilinden bahsedilen açık saçık komedi-
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lerin de diğer anasırla alakasına ait bir ima mevcut ol
madığına göre, aktörlerinin Türk olduğu anlaşılmaktadır. 
Hükumet erıkamnı tehzil eden ve Tanzimattan sonraki 
« Giillü-Agop» lara, «Marıl:ıkyan» lara ve «Binemeciyan» 
lara tekabül eden rum ve yahudi san'atk§xiar da Tünk 
halkına verdikleri temsrllerde tabii Türkçe konuştukları 
için, bu truplar da eski Osmanlı - Türk tiyatrosunun 
muhtelif kurupanyaları demektir. Zaten (Evliya-Çelebi) 
nin ileride göreceğimiz izihatı da bunu böyle gösterir. 

5 - Ahlaki cephe bakımından tiyatroya din taassu
bu karışmadığı gibi, siyasi cephe baıkımından da mut]a
kıyyet zihniyeti karışmadığı için, eski Osmanlı sahnesin
de tıpkı son Paris sahne�erinde olduğu gibi hüku.mct bile 
tenkid ve tehzil edilmiştir. 

Şiddetli bir Türk düşmanı olan (Baron de Tott) ,  on
sekiz;inci asır Türk komedisinin sahnesi, dekoru ve tek
niği ha.Jcjkında da izahat verir. Bu izahat da gene (Hibe
tullah-Sultan) m «SUr-ı veliidet»i münasebetiyledir. Ba
ron o sırada İstanbul'un meşhur «Damad-zdde» ailesin
den (Mehmed Murad-Molla) He tanışır. Bu aileye (Da
mdd-zade» denilmesinin sebebi, Şeyhülislam (Minkari- zade 
Yahya. Efendi) ye dfı.mad olan Kazasker (Çankınlı -
Mustafa· Efendi) nesiine nis1betindedir. İşte bu (Mustafa 
Efendi) nin oğ·lu (Ebu-1-Hayr Ahmed Efendi) Birinci 
Mahmud devrinde ve onun oğlu (Feyzullah Efendi) de 
(Üçüncü Osman) ve (Üçüncü Mustafa )  devirlerinde Şey
hülislamlık etmişlerdir. (Baron de Tott) un dostu olan 
Kazasker (Murad - Molla ) işte bu Şeyhülislam ( Damad
zade Feyzullah Efendi) nin oğludur. Baronun dediği gibi, 
Mal'la'nın gözü merhum baıbasıyla dedelerinin sırayla iş
gal ettikleri Meşlhat makamındadır ! İşte bundan dolayı 
(Üçüncü Mustafa) nın gözüne girmek için bazı dostları-
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nın tavsiyesiyle (Hiibetullah-Sultan) ın doğum şenlikle
rinde (Murad-Molla) da Büyükdere çayırında günlerce 
süren büyük bir eğlence alemi tertib eder. (Baron de 

� �  bu alemi şöyle anlatır ( 1 )  : 

Bu referrüdta daldığımdan dolayı mazur görülmeli
:IJi?J çiinw bir milletin en lutkikı örf ve adet levhasını 
� te f!� qösterir. 

�."'JT'birinden kırkar lmdem ara ile dikilmiş iki uzun 
•�n iki ucuna bir ip gerilmişti. Bu ipe takılan sicim

Zere de tenvir edilecek eşya ile mütenasip mesafelerde ol
mak üzere sırça kandiller asılmıştı. Pridi.şahın isminin 
baş harfi, gf!misinin resmi ve hadiseyle aldkadar Kur'an 
ayetleri tam üç gün süren şenliklerin devdmınoa bu çatı
yı tezyin etti. Bir taraftan da bir oanbaz takımıyla ya
hudilerden mürekkeb bir komedi trupu ve bir çengi kolu 
gecenin geç vakitlerine kadar seyircileri durmadan eğlen
diriyordu. Bilhassa içlerinde katmnlı bezle çıra yakıldığı 
için mütemadiyen kırmızı bir alev çıkaran ve bir takım 
sırıkların üstüne takılan y·irmi kadar demir meş'alenin 
aydınlığı altında bu levha bana büsbütün garip geliyor
du. 

«Bu kasvetli meş'aleler orta yerdeki oyuncnlwrı ten
vir için hallc.a şeklinde dl izilrnişti; (Murad-Molla) ile ar
akdaşları için kuruıwn çadırlarla seyirci kalabalığı geniş 
bir muhasara hattı teşkil ediyor ve bu hattın bir kısmını 
kadınlar işgal ediyordu. Işte bu son çenberin dış tarafım
da tertip edilen tenvirat da şenliklerin ilanlarından iba
retti ve bunların en kıymetli eğlencesi de (komedi) fas· 
lıydı. 

(1·) Ayni eser, c. 1, s. 112-ll4.. 
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« Oç kadem murabbaında ve altı loodem yüksekliğin· 
ele (1) bir nevi kafes, bir perdeyle kapl(l!narak bir evi 
temsil ediyor ve içinde de kadın kıyafetine girmiş bir ya
hudi aktör bulunuyor. Genç bir Türk kıyafetine girmiş 
diğer bir yahudi de evdeki lııanımın aşıkı sayılıyor; han
ballığın gülünç derecesine yaklaşan bir de U§ak var; ka
dın kılığına girmiş başka bir yahudi de muhabbet tella
lığı rolünü oynuyor; aldatılan bir koca da var;- velhasıl 
her yerde görülen şahıslar evin dışında dolaşıyor ve pi· 
yesin ( = piece) eşhdsını teşkil ediyor. Yalnız başka yer
lerde hiç görülmeyen bir şey var ki o da oyunun neticesi 
( = denouement) dir; her şey sarone ( =scene) dedir, hiç 
bir şey seyircilerin muhayyilesine bırakılmamıştır; tam 
i§te bu sırada müezzinin sesi yükselecek olursa, bir taraf
tan müslümanlar kıbleye teveccüh ederken bir taraftan 
da aktörler ( = acteurs) rollerini oynamakta devam edi· 
yorlar; eğer awı bir sofulukla mülemadi bir açık saçıklı
ğın bu garip ihtilat·ını tasvir eden tablonun yazıyla 
tarifi . güç olmakla bember çizgiyle çizilmesi daha güç ol
duğu anlaşıldıysa1 benim için de daha fazla söz söylemiye 
lui.cet kalmıyor demektir. 

«ll.omedilerin aralarında ise beceriksiz canbazlar'la 
acemi pehlivanlar ve bir takım kaba soytarı�arla çengiler 
gösterir . . .  » 

(Baran de Tott) un bu izahatında bizim için bilhas
sa şu noktalar ehemmiyetlidir. 

1 - Kazasker ve Reis-ül--ulema (Murad-Molla) nın 
Büyükdere çayırında Türk halkına ikram olarak seyret-

( 1 )  Bir «kadeım>, metrenin üçte biri veyahud arşının yarısı 
nisbetinde eski bir ölçü olmak ihtibariyle «ÜÇ kadem murabbal>> bir 
buçuk arşın veyahut bir metre murabbaıdır ve «altı kadem» de üç 
arşın yahud iki metre kadardır. 
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tirdiği komedilerin aıktörleri Yahudi olmaıkla beraber, 
piyesler tabii '.rürkçedir : Zaten tiyatronun milliyeti de
mek lisanı demektir. 

2 - Bu komedilerde «sahne», dekor» ve «kıyafet» 
vardır. 

3 - Eski Avrupa'nın dekorsuz sahnelerine nispetle 
bu eski Osmanlı - Türk tiyatrosunun gerek dekor, gereik 
vak'a itibariyle «hiç bir §eyi seyircinin mulıayyilesine 
lnrakmıyan» tekniği büyük bir üstünlüktür. 

4 - Eski Avrupa'da olduğu gibi eski Osmanlı tiyat
rosunda da piyes ve fasıl aralıkları canıbaz, soytarı ve 
çengi oyunlarıyla geçmektedir. 

5 � Bundan evvel gördüğümüz «Ballet - P'antomime» 
aktörleri müslüman oldukları için namaza iştirak ettik
leri halde, buradakiler Yahudi oldukları için namaz vak
tinde de oyuna deıvam etmişlerdir. 

Bu eski Osmanlı tiyatrosunun onsekizinci asır son
larına kadar devam ettiı�ini gösteren �ok mühim bir ve

sika daha var : Bu vesika, 1792 Yaş muahedesinin alıdin
den sonra İstanbul'a gelen Rus sefnreti erkanından biri
nin Sefaretnamesindedir. İsmi malum olmıyan bu ano
nim Sefaretname sahibi, (Üçüncü Selim) in Petesburg -
Büyük Elçiliğine tayin ettiğ·i ( Rasih Paşa) ya mukabil 
Rusya !mparatoriçesi (tkinci Katerina) mn 1793 tari
hinde General (Kotusow) riyasetinde gönderdiği yedi 
yüz kişilik Sefaret hey' etine mensuptur (1) . Maiyyet as
kerlerinin lüzumundan fazla kabarttığı bu heyet Petes
burg'dan İstanbul'a tam altı ayda gelmiş ve 7 Teşriniev-

( 1 )  Bu Türk ve Rus sefaretleri hakkında Bk. : «Tarih-i Cevdet&, 

c. 5, 1290 İstanbul tab'ı, s. 306-307. 
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vel ı 793 tarihinde Osmanlı pa yi tahtına girmiş. Anonim 
müellif, Osmanlı vüzedisının Rus heyeti şerefine verdiği 
ziyafetlerle eğlencelerden bahşederken, Kaptan-ı-derya 
( DZbnad Küçük - Hüseyin Paşa) nın konağında cirid 

oyunlarıyla pehlivan güreşlerinden sonra temsil edilen 
komediyi şöyle anlatır (ı)  : 

« . . . Pehlivanların yerine bir komedi takımı ( = bande 
ele comcdie) ve daha doğtıısu güliinç olduğu kacbr berbat 
bir fars ( = farce) kaZm oldu. Sahne ( = sc��nc) de çok pis 
bir elbise giymiş bir Yahııdi güriindü ve sey-ircilerden al
kıcj larla kahktıhal;ı,r kopartabilen ba§lıca aktör işte bu ol
du. Bu hdl bana ince zevkle bilginin Tiirlder arasında ve 
hatta Tür·lc milletinin en yüksek tabaTvasında henüz ne 
kadar az ilerliyebilmi,c,; olduğunu ispat etmiş oluyordu.» 

Bu fıkranın bizim için en mühim tarafı, Kapdan Pa
şa'nın konağ·ında bir sahne bulunması ve bu sahnede artık 
ınhitat devrine gir;miş bir komedi ıveyahut bir fars tem
sil edilmiş olmasıdır : Türkçe hilmiyen ve ta!bil Türklere 
rahmet okuyacak vaziyette bulunınıyan Rus diplornatının 
2 Kinunuevvel ı 793 gecesi verilen bu eski Tiirk komedi
sini beğenip beğenmernesi bizim nıevzuumuzla alakadar 
değildir. Bizce bütün rnesele, şimdiye kadar gözden geçir
diğimiz ve bundan sonra göreceğimiz ecuebi ve milli tarih 
vesikalarıyla tanzimattan evvel eski bir Osmanlı - Türk 
tiyatrosunun mevcut olduğunu ve bunun da «Ballet 
pantomimc », «komedi» ve «fars» nevilerine ayrıldığını 
göstermekten ibarettir. 

*.* 
{ 1 )  «Jomııal ou l�elation de I'Ambassade Busse en 1793 ). par 

un jeune Russe attache a cette Ambassade, almancadan fransızca

ya mütercirrıi (L. H. Delamarre) ,  1•802 Paris tab'ı, s. 196. 

Eskikitaplarim.com



254 

Onyedinci ve onsekizinci asırlarda memleketimize 
gelmiş muhtelif ecnebi diplomatlarının kendi gözleriyle 
gördükleri Tüı:ık temsilleri ha:kkındaki fıkralarını resmi 
raporlarıyla sefaretnamelerinden ilrtibas ederek şimdiye 
kadar gözden geçirmek suretiyle mevcudiyyetini tespit 
ettiğimiz eski Osmanlı tiyatrosundan yalnız sefirlerle se
faret memurları değ·il, muhtelif ecnebi mürverrihleri de 
bahsetmektedir. Şimdi de bunlardan bir iki misal göster
dikten sonra Osmanlı müelliflerine geçeceğiz. 

Ondokuzuncu asrın başlarında Fransızların neşrettik
leri «Univers» külliyatının Türkiye cildini yazan «Jouan
nin) le (Van Gaver) Onsekizinci asır vukuatından bah
sederken, Osmanlı padişahı (Üçüncü Mustafa) nın ileride 
(Üçüncü Selim) ismiyle tahta çıkacak oğlunun doğum 
şenliklerinde verilen temsilleri şöyle anlatırlar (1 )  : 

«Mehmet Ragıb Paşa'nın öldüğü sene ( = 1762), Sul

tan Mu.stafa'nın oğlu şekzade Selim'in veladeti on gün 

süren şenliklerle tes'id edildi,· bu sırada bir takım Yahudi 

ve Rum trupları ( = troupes), halk şenliklerinde hemen 

daima görülen hudutsuz hürriyetten istifade ederek Sad
razamZa diğer devlet erkanının me'muriyetlerini tekzile 

cür'et ettiler ve hattd bu ciir'ctlerini bizzat Padişahı bi
le taklid edecek kadar ileri götürdüler. H er halde bu oyun

kırın en çok hayret edilecek tarafı, hiç bir cezaya çar
pılmadan oynarnmış olmalarıdır.» 

Bundan evvelki yazınıızda Baron (de Tott) un verdiği 
malumatı gözden geçirirken Miladın ı 763 Kanunuevvelin
de (Hibetullah-Sultan) ın doğum şenlikleriyle münasebe
tiyle hem padişahın, hem vükelanın tehziline ait temsil
ler verildiğini ve o zaman yalniz padişahın tehzili men'e-

( 1 )  Jouannln et Van Gaver, «Turquieıı, 1848 Paris tab'ı, s. 349. 
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dilip Sadr-ı-azamdan itibaren bütün vüzeranın sahnelerde 
alay mevzuu teşkil etmesine göz yumulduğunu ve hatta 
bu gibi temsiliere her zaman tesadüf edildiğini bütün 
tafsilatiyle görmüştük. (Jouannin) le (Van Gaver) in yu
karıki fıkrası da bu siyasi «farce» ların o asırlarda çok 
rağbet kazandığını gösterir. Gerek 1762 tarihinde (Üçün
cü Selim) in, gerek 1763 tarihinde (Hibetullah Sultan ) ın 
veladet şenliklerinde verilen temsilierin bu müşterek ma
hiyetlerini başka türlü izaha imkan yoktur. Di,kkat edi
lecek noktalardan biri de 1762 tarihinde padişahın tehzili 
menedilmemiş olduğu halde, bu memnuiyetin ancak ertesi 
sene tatbik edilmiş olmasıdır. Tabii mevzuları hayattan 
alman ve bilhassa siyasi hayatı tenkid eden bu temsilie
rin orta oyunu ile hiç hir aHlkası yoktur. Bunlar «farce'l> 
ve «Oomedie» oyunlarıdır. 

Yalnız halk arasında değil, hatta sarayda ve padişa
hın huzurunda bile keyfi idareyi tenkid eden temsiller 
verilmiştir ! Bunların en tuhaflarından birini (Birinci 
Abdülhamid) devrinde buluruz. Osmanlı inhitatının halk 
arasına yaydığı çılgınca israflara ,karşı şiddetli cezalar 
tayin eden «Hatt-ı-Hümayun» larıyla birdenbire tasarruf 
devresi açmak isteyen bu muktesit padişahın nazarında 
o devrin en mühim israfları, erkek kıyafetleriyle kadın 
tuvaletlerindeki muhteşem süslerdi. Bu devrin vukuatını 
yazan (Cevdet Paşa) Hicretin 1195 ( = Miladın 1.780) ta
rihinde neşredilen bir

_ 
«Hatt-ı-Hümayun» la (Birinci Ab

dülhamid) in « . . . çubuk imamelerine altun kakılmamak 
ve enva-ı cevahirden bir dane cevher taş vaz'olunmayıp 

satılmamak ve isti'mal olunmamak üzere yasağ ve tahta 
papuçları dahi lvabarasız ve sırmasız sade i'mal olunmak 
veçhile men' ve iktiza edenlere tenbih ve mütenebbih ol
mıyanların te'dib ve terbiye» edilmesini emrettiğinden 
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(1 )  ve hatta Hicretin 1197 ( = Miladın 1782) tarihinde 
neşredilen elbise nizamnamesine ait fermanda « . . . Nisvwn 

üZifesinin meyl-ü rağbet eyle&ikleri (Galata işi) tabir olu
nur tel ve sırma ve kılabdandan işleme ve suzeni şey

ler bey'ü-.şira ve isti'mal olunmamak ve bilhassa « • . .  Bir 

aydan sonra her kimin hdnc ve dükkanında bu makule 

suzenı işlcmeik>n bir şey bulunur ise ve her kim nesc-ü

i'mdl eylcmiş ise ve hangi derzi biçmiş ise bUa-eman ahz 
ve dükkanrı önünde salb il.e tenkil olunmak» gi-bi çok şid
detli tedbirler ittihaz edildiğinden bahseder (2) . Tabii bu 
tedbirler elbiselerinden dahta papuçıar» ma kadar bütün 
kıyafetleri sadeleştirilen kadınları erkeklerden faz!a mü
teessir ediyordu ! (Birinci Abdülhamid) in huzurunda sa
ray kızlarının verdikleri şu temsil işte bu tasarruf siya
setine karşı kadınlığın zarif ve iğneli bir isyanı demek
ti (3) . 

« . . . Birinci Abdüllıamid'in bilim ve .şejka.ti sarayda o 

kadar .şayi'di lci, hare'nı d:ıiresindeki genç kızlar Rabia 

Sul-Mn'ın 1780 ( = Ilieri 1194) senesine tesadüf eden do

ğum .şenlikleri,nde bizzat Padişahı bile bir oywnda temsil 
etmekten çekinmediler. Takd,-ıre .şayan bir maksad takip 

eden Hünkar kıyafeti israflarına man-i' olmak için kadın

ların yüksek yakalı mantolar giymelerini yasak etmişti. 

Fakat Abdülhamid, emirlerinin tatbikini bizzat kontrol 

etmek için adet ed'indiğ'i tedbil gezintilerinden birinde ta

sarruf ruizamlarına ehem:rniyet vermiyerek mantoZarının 

yüksek yakalarım memnuniyetle teşhir edip gezen ha

nımlar gördü. Bu manzara Padişalıın gazabını o kadar 

tahrik etti kri, hemen o zarif suçluların üzerlerine atıldı 

(1) «Tarih.i Cevdet», 1276 İstanbul tab'ı, c. 1•, s. 236. 
(2)  Aynı eser, c. 2, s. 316. 
(3) Jouannin et Van Gaver aynı eser, s. 361. 
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ve bizzat kendi elleriyle o nizamsız yakaları Icwaltmaya 
kalkıştı. Bu Mdise Istanbul'da l>üyük bir tesir yaptı; 
hatta henü..z tamamiyle u.wutulmadığı sımlarda saray 
kızları tarafından tehzil edildi. Bu kızlardan biri Padi
şahın kıya.jetine girip elinde bir lvançerle gene kendi ar
kada§larından mürekkep bir grulYun üstüne atılarak ya
kalarınrı kesmek ister gil>i yapıyor ve ötekiler de çığlık
lar kopararak dört tarafa kaçışıyorlardı. Sultanı Abdül
hamid, Hanım Sultanlarla beraber kafesli bir tribünde 
yer almıştı; bu tuluat sahnesinde Hünkarın· darca göriüj
leri hem dolayısıyla, hem cür'etle tenkid edilmi§ olduğu 
halde, Abdülhamid hiç darılmadıktan başka pek çok hoş
lanıp neş' el endi. >> 

(Birinsi .Ablülhamid) devrinde ve Miladın 1780 ta

rihinde verilen bu temsil, (Üçüncü Mustafa) devrinde ve 

Miladın 1762 ve 1763 tarihlerinde gördüğümüz siyasi 

"farce» lar silsilesine bağlanalbilir. Onlar gibi bu da vela

det şenliği münasebetiyle verilmiştir. Sahne ve dekor 

hakkında izahat olmamaıkla· beraıber, «kıyajet» hususiyet

lerine itina edilmiştir ve zaten oyunun mevzuu da «Elbi
se nizamrıdmesi» dir ! Tabii bir taraftan Padişahla Sul

tanların davet edilmiş olmasından ve ibir taraftan da bir 

veladet şenliği gibi saray tarihinde çok mühim bir vaka

nın tesidiyle alakasından dolayı oyun va:k'alarmın terti
bine bilhassa itina edilmiş olmak lazım gelir. Zaten Ende

run ıstılahınca «Kol oyunu» {1 )  denilen bu gibi oyunla

rın mütehassıs oyuncuları da vardır. 

Şimdiye kadar gözden geçirdiğimiz bütün bu eski 

Osmanlı «farce» larıyla «COmedie» lerinin sahne, dekor ve 

teknik bakımlarından bugünkü Avrupa tiyatrosu kadar 

(l:) Bakınız: «TarUı-i Atlb, 1292 İstanbul tab'ı, c. 1, s. 231. 

T!lrklük Me.ııeleleri : 17 
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mütekamil olmadığı muhakkaktır. Fatkat şu da muhak
kaktır ki, o asırların Avrupa tiyatrosu da bugünkü se
viyesine nispetle çok geri ve hatta dekor ve vesaire gibi 
bazı hususiyetleri itibariyle eski Osmanlı tiyatrosundan 
daha geridir. Mesela andördüncü asırdan Onaltıncı as
rın sonlarına kadar Avrupa'da temsil edilen ve «Mystere» 
denilen dini oyunlarla şehir meydanlarında temsil edilen 
«La Dcstruction de Troie» ve «Le sif:ge d'Orleans» gibi 
askeri oyunlar (1)  bizim (Kanuni) devrinin Macaristan 
fütuhatını temsil eden askeri , oyunlardan daha mükem
mel değildir. Onlarda olduğu gibi, bizim de onaltıncı asır 
askeri temsillerimizde sahne meydandan ibarettir ; her 
iki tarafta da ahşaptan yapılmış kalelerle kuleler dekor 
vaziyetindedir. Bilhassa Miladın 1530 Haziranında (Ka
nuni) nin Şehzadeleri için «At Meydanı» nda yapılan muh
teşem sünnet düğünlerindeki askeri temsilleri (Hammer) 
şöyle anlatır (2)  : 

« . . . Sultan Süleyman halka bir muharebe manzara
sı irae ettirdi ki, bunda muharip vazifesini ifa edenler 
hakilcaten tüfek, kılıç, mızrakla müsellah bulunuyor· 
lardı. Mahsusen inşa olunmuş ve biri Macarlar tarafın
dan müdafaa edilmekte bulunmuş iki ahşap kule üze
rine hücumlar icra olundu.ı> 

Bu kulelerde galip Türklerin eline ganimet olarak 
geçecek kızlarla delikanlılar vardı. (s. 102) . 

«Bu kulelerin her biri yüz lcişi tarafından müdafaa 
olunmakta idi; bunlar müteakiben yürüyüşler yaparak 

( ı )  And re Bo ll, «Theatre, spectacles et f�tes po pulaires dans 

l'histoire», 1942 Ct-Amand tab'ı, s. 39-40. 

(2)  Hammer, «Devlet-i Osmaniyye Tarihh>, Atil. Bey terce. 

mesi, 1330 !stanbul tab'ı, c. 5, s. 101. 
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birbirine hücum ettiler; ta o zamana kadar ki iki ta
raftan biri külliyyen mağlUp olarak birçok kzzlarla de
likanlzlar ganimet gibi galip tarafın eline düştü. Bu 
eğlenceler yeni el'ab-z nariyye ile, ilci kulenin de yanma-· 
sıyla hitam buldu.)) 

Son zamanlarda (Kanuni) devrinin tarihini bir 
cild halinde hül�sa eden (Fairfax Downey) de bu as
keri temsildeki rol sahiplerinin 'tam teçhizatla harp kı
yafetl�rine girip yüzer mevcutıu bölüklerle ve sıra ile 
biribirierine saldırara� Atmeydanı'nı bir harp sahnesi 
haline getirdiklerinden bahsetmektedir ( 1 ) . 

Avrupa tiyatrosunun onaltıncı asra, y�ni bizim 
(Kanuni) devrine kadar devam eden eski askeri tem
silleri bu Osmanlı - Türk temsillerinden daha mükem
mel ve daha miiltekamil şeyler değHdi : Onlar da o za
man şehir meydanlarında ahşap kulelere saldırmaktan 
başka bir şey yapmıyorlar'dı ! Fakat ne gariptir ki Av
rupa'nın o iptidai harp temsilleri tiyatro sayıldığı hal
de, bizimkiler öyle sayılmamış ve hatta (Ondördüncü 
Louis) nin İstanbul sefiri Marki (de Nointel) in evra
kını tetkik edip büyük bir cild eser yazan Fransız mü
verrihi (Albert Vandal) ,  (Dördüncü Mehmed) devrin
deki Edirne Sur-ı-Hümayununda «Namaz kılann Türk 
san'atkarlarınm temsil ettikleri «Ballet - pantomimen 

den bahseden resmi raporlardaki fıkralan klta!bırıa der
cettiği halde, ilmi haysiyyetini Türk düşmanlığına fe
da ederek ve bu güzel sanaJtı Türklere l�yık görmiye-

( 1 )  Fairfax Dowey, «Solimaı1ı le Magnifique», (S. M. Guille. 

:ındn) in fransızca tercemesi, Hl30 Paris tab' ı, s. 121-122. 
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rek Türkiye'de ııKaragöz)) den başka temaşa sanatı ol· 
madığını iddia etmekten utanmamıştır ( 1 )  

• 

Şimdiye kadar gözden geçirdiğimiz elçi raporlarıy
la sefaretname ve seyahatname şeklindeki ecnebi men
balarında ve lbu menlbaları te'yid eden Avrupa müver
rihlerinin eserlerinde Tanzimattan evvelki Osmanlı ti
yatrosu hakkında gördüğümüz malümatı, temsil tarih
Ierine göre, şöyle sıralayabiliriz : 

ı - Onaltıncı asırda (Kanuni) nin şehzadeleri için 
yapılan sünnet düğünleri münasebetiyle ııAtmeydanı)) '
nda Macaristan zaferlerini gösteren askeri temsiller ve
rilmiştir: BÖyle temsiliere Avrupa tiyatro tarihinde de 
tesadüf edilir. 

2 - Onyedinci asırda (Dördüncü Mehmed) in oğlu 
(Şehzade Mustafa) nın Edirne'de yapılan sünnet düğü
nünde bir ((Ballet - pantomimeıı temsil edilmiıştir. 

3 - Gene ayni tarihte Sadrazam (Köprülüzade Fa
zıl Ahmed Paşa) Venedik Balyozunun delaletiyle İtal
ya'dan bir opero trupu getirmiye teşelbbüs etmiştir. 

4 - -- Onsekizinci asırda (Üçüncü Mustafa) nın oğlu 
Şehzade (Selim) in doğum şenliklerinde devlet erkanını 
tehzil eden siyasi komediler temsil edilmiştir. 

5 - Gene onsekizinci asırda (Üçüncü Mustafa) 
nın kızı (Hibetullah Sultan) ın veladet şenliklerinde 

( 1 )  Albcrt vaııdal, «Lı:ı.s voyagos du Ma.rquis de Nointel», 

1900 Paris taJb'ı, s. 201. 
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aşıka.ne kornedilerle siyasi «farceıı lar temsil edilmiş
tir. 

6 - Gene aynı asırda (Birinci .Abdülharnicl) in kı
zı (Rabia Sultan) ın doğum şenlikleri münaselbetiyle 
saray kızları tarafından Padişahın huzurunda Padişahı 
tehzil eden bir ıcfarceıı temsil edilmiştir. 

7 - Onsekizinci asrın sonlarında ve (Üçüncü Se
lim) devrinde ((Kapdan-ı-derya» Darnacl (Küçük Hüse
yin Paşa) nın konağında Rus se!areti şerefine verilen 
ziyafeti müteakip bir «farceıı temsil edilmiştir. 

Onaltıncı asrın başlarından onsekizinci asrın son
larına kadar (Kanuni) , (Dördüncü Mehmed) ,  (Üçüncü 
Musafa) ,  (Birinci A:bdülhamid) , (Üçüncü Selim) gi·bi 
muhtelif Osmanlı padişahlarının «Silr-'l Hümayunıı !a
rında muhtelif ecnebi §ahitlerin kendi gözleriyle bizzat 
görüp «Ballet - pantomimeıı , <<Comedieıı ve «Farceıı ne
vilerine ayırarak resmi raporlarına, sefaretnamelerine 
ve seyahatnamelerine kaydettikleri bu çeşi't çeşit eski 
Osmanlı temsillerini gözden geçirir geçirmez şu iki mu
kadder suale cevap vermek mecburiyetinde kalınz:  

ı - Ecnebi menıbalarında bu kadar çok bahsedilen 
bu temsiller hakkında Osmanlı menbalarında hiç ma
lfımat yok mudur? 

2 - Neden dolayı bu türlü türlü temsillerden eli
mizde hiç bir piyes kalmamıştır? 

Bu iki noktayı sıra ile tetkike girişıneden evvel, her 
ikisiyle de alakadar üçüncü bir noktanın tavziihine mec
buruz: Evvelce de gördüğümüz gibi, eskiden tiyatro sa
natı urnurniyetle istihfaf edilir ve mesela es'ki Roma'da 
aktörlük «namussuzlukıı sayıldığı gibi, Hıristiyanlıktan 
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sonra da Avrupa'da laik tiyatro aleyhine papazlar din 
ve ahlak gayretiyle vaızlar verirlerdi ( 1 )  ! . . Bu zilıniyet 
bizde de vardı . Oyuncunun «dehdn-ı-hezeydnn ndan 
<<saçma» çıkaT, bu saçmalar «sebeb-i teTk-i hayd» olur, 
oyun kolu «güruh-ı meknlh» sayılır iş>te bu telakkiden 
dolayı (İkinci Mahmud) devri oyuncularından (Gala
talı Kanbur Esad) ın ölümü «dehdn-ı heyezdnı sed ve 
dünyay-ı deniden keff-i yed» şeklinde kayibedilip zaval
lı sanatkar sanld mintaraf-İllftitı cehennemle mubeş·· 
şermiş giibi «heman Cendb-ı Rabbi Gaf?lT kanb?lT-ı mez

bilTun zünilbunu mağfür ve uyubunu mestur eyleyüp . . .  n 

diye bir nevi «günah çıkarma>> duasına kalkışılırdı (2) ! .  

Osmanlı müverrihleriyle vak'anüvislerinin hepsin
de bugün bizim «tiyatTo» dediğimiz güzel san'ata karşı 
işte bu zihniyet vardı ve işte bu umumi zihniyetten do
layı «lehv-u-Ul'bn hak'kında fazla tafsilata girişrnek ade
ta müverrihlik ve vak'anüvislik şfmına nakisa sayılır
dı. Onun için «Sur-ı Ilümfıyunıı lardan baihsedilirkerı 
muhtelif eğlenceler içinde temsil oyunlarına da bazan 
şöyle rböyle temas edilir ve hatta bazan da hiç temas 
etmeden geçilirdi. Fazla olarak Türk örf ve adetlerini 
!<:endi milletine anlatmak için Türkiye'de ne görünse 
hepsini kaybeden ecnebi diplomatiyle seyyahının her ha
diseyi haddeden g·eçiren tetkik zihniyetiyle örf ve adet 
mevzuuna mecbur olmadıkça temas etmiyen Osmanlı 
vak'anüvıisinin bilhassa askeri, siyasi ve idari sahalardıa 
dolaşan zihniyeti arasında da taıbii çok büyü1k bir fark 
va:rdır. İşte bundan dolayı Osmanlı müverrihiyle vak'a-

( 1')'  Andre Boll, «Tiıilatre, spootlacles et frıtcs populah·es dans 
l'histoire», 1942 St-Amand taıb'ı, s. 34 ve 75. 

(2 )  H;Uız Hızır İlyas Efendi, «Vtlkayi-i Ietaif-i Endenuu>, 1•276 

İstanbul tab'ı, s. 187, 347, 354, 400 ve 497. 
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nüvisi memlekette her zaman görülen şeylerden ziyade 
görülmemiş ve daha doğrusu ilk defa görülmüş şeyler
den bahsetmeyi tercih ederdi. Mffiela «Süleymanname'IJ 
ismiyle (Kanuni) devrinin tarihini yapan (Karaçelebi
zade Abdül'aziz Efendi) ((Sur-ı hıtan-ı Sultan Selimıı 
faslında Macaristan zaferlerini gösteren temsillerden 
bile bahsetmeyerek: «Her ruz bir gune seyr-ü-temaşa 
ve her şeb bir nev'i zevk-u safa ile bezm-i alemde' dem
ler sürülüp be-rağmi a'da istifay-ı lezztit-ı hayat olundu)) 
demekle iktifa eder ( 1 ) . Bu ibaredeki «seyr-ü-temaşa)) 
nedir? Trubii (Hammer) vesaireyi açınca bunun ne de
mek olduğunu anlarız. Tıpkı (Karaçelerbi-zade) gibi 
(Solak-zade) de Osmanlı tarihinin bu muhteşem dü
ğünlerindeki askeri temsillerden hiç ibahsetmez; yalnız 
((farceıı lar hakkında ehemmiyetısiz imalarda bulunduk
tan sonra «Atmeydanııı nda kendi kendine yürüyen bir 
araJba,ya ehemmiyet verir (2) : 

(( . . .  Ol tezay-ı pür-safa garib maskharalar ve turfe
guy mudhikler ile dolup cabeca canbazlar ve lcaseMz
lar sanayi' ve bedayi'den hall olmadılar. Cümleden bi.ri 
bir harif-i zarif araba üzerinde bir lcöşlc peyda idüp 
kendüsü lcöşlcün içine girüp arabayı içerusünden tah
rik eyleyüp yürüttü.n 

Bu fıkrada bahsi geçen «pür-safa garib maskhara
la,r ve turfe-guy mudhikler)) in ((mudhikeıı ler temsil 
ettiklerini de (Peçevi) nin ayni şenlikler hakkındaki şu 
ifadesinden anlıyoruz (3) : 

( 1 )  Karaçelebl-zadıe A:bdtil' Aziz Efendi, «SüleymannAıne», 1284 

Bulak ıtaıb'ı, s. 106. 

( 2 )  «Solakzrule tarihh>, 1297 İstarrbul tab'ı, s. 476. 

( 3 )  «Tarih-i Peçevi», 1283 !stanbul tab'ı, c. 2, s. 73. 
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<< . . .  Enva'ı lUb-u-mudhikatın ol asırda ziyadesi mu
tasavver değil idi: Hind-ü-Sind'in, Arab-u-Acem'in ce
mi' maskharaları ve erbab-ı lU b' -u-hüneri mevcud idi>) . 

Müellif bu ıımudhikat» hakkında cı hasılı tahs'il», 
yani malUmu i'lam» etmemek için tafsilat vermediğini 
söylüyor ( 1 ) : 

«Her gün etraf-ı memalikten gelen nedimler ve 
maslcharalar ve turfe mudhikler ve fişenk kal'aları ve 
havaz tarrakalların hengameleri ve canbaz ve cündUer 
ve hayalbaz ve zurbazlar temaşazarı ve çekilen enva'ı 
taammın ve zıyafet olunan havass-u-avamın tatsiZi 
hadd-i ta'rif-u-tavsiften blrundur. Bu babda ıtnab ha
sıZı tahsil kabilinden olmağın ilcsar olunmadı» .  

Gene (Kanuni) devrinde ve Hicretin 1 5  Receb 946 
tarihinde Şehzade (Bayezid) in sünnet düğününü (Pe
çevi) şöyle anlatır (C. ı, s. 218) : 

cc . . . Sair şekzadeler sünnetlerindeki üslUb üzre 
mudhikler ve enva'ı san'atlar temaşa olunup on üç 
günde i tma ma erişti» . 

Tabii bütün bu «mudhikler» in aynadıkları «mud
hilcler» le C<lU'b» lerin mahiyyetlerini tamamiyle tenvir 
için bunları ecnebi sefaretnameleriyle seyahatnamele
rinin şimdiye kadar gözden geçirdiğimiz şehadetname
leriyle karşılaştırmak kafidir .  

Bütün 'bu Osmanlı müverrihleriyle va'k'anüvisleri, 
Avrupa diplomatlarıyla seyyahlarının «Comedie» ve 
<<Farce» dedikleri oyunları hep «mudhike» , cılu'b» , «hi

kayetn , «taklidn , ve hatta son zamanlarda yalnız <eKa-

( l ) Ayni eser. c. 1, s. 155. 
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ragöz» manasma kullanılan cchayal» isimleriyle anla
dıklan gibi, ecnebilerin ccacteur» dedikleri san'atkarlar
dan da ((btizendeıı , ((mukallid» , ccmaskhara» ve cwyun
cu» trubiriyle bahsederler. Bu muhtelif te�miye §ekille
rinin içinde ilti:basa en müsaid olanlar ıchayalıı ve cıtak
lidıı tabirlerldir. ccilaytilıı kelimesi umumiyetle ccKara
gözıı manasma kullanılırsa da ((tiyatroıı manasma bile 
kullanıldığını gösteren tarihi kayıdlar da vardır; me
sela (Üçüncü Mustafa) devrinde elçilikle Viyana ve 
Berlin §ehirlerine giren (Giridi-Ahmed Resmi Efendi) 
nin sefaretnamelerinde bu şehirlerde1ki tiyatro sanatın
dan bahsedilirken ccKomedye ta'bir olunur hayalhaneıı 
ve ((Opera ve komedye ta'bir olunur haytilhaneıı §eklin
deki izahıara tesadüf ettiğimiz gibi ( 1 ) , (Üçüncü Se
lim) devrinde Berlin'e giden (Ahmed Azmi Efendi) nin 
sefaretnamesinde de «Operaıı ile ccComedieıı hakkında 
gene aynı cciltiytilhaneıı tarbirine tesadüf ediyoruz (2) . 
Bu vaziyete göre müverri'hlerle va!k'anüvislerde görülen 
ııhaytil» ve «hayalbdzıı kelimelerinin medluneri üzerin
de acele hükümler vermemek çok ihtiyatlı bir hareket 
olur. (Ahmed Resmi Efendi) Berlin'de seyrettiği oyun
ların aktörlerine «mukallidıı ve oyunlarına da cchika
yetıı ismini verir (3)  : 

cc • • •  Mulcallidler lisanında aşk-u-muhabbet ve aşık-u
ma'şuk miyanında teshZZ-i maslahata dair vesatat ve 
kıyadet hiktiyeleri . . .  ıı 

( 1 )  Giridi-Allmed Resını Efendi, «Berlin sefaretnft.mesh>, 1 3 03 
Istanbul ta:b'ı, s. 49 ve «Viyana !lefll.retımmesi», 1304 İstanbul tab'ı, 
s. 31'-32 ve 36. 

( 2 )  Alımed Azmi Efendi, «Berlin sefft.retnftmesi», 1303 İstan

bul tab'ı, s. 38. 
(3) Ahmed Resmi Efendi, «Berlin sefaretnaınesi», aynı nilsha, 

s. !19. 
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Tıpkı (Ahmed Resmi Efendi) de olduğu gibi, (Ev
liya Çelebi) de de «taklid» tabirinin «farce» ve «mu
kallid» tabirinin de «acteun> manasma kullanıldığını 
görüyoruz. (Çelebi) bize İstanbul'un onyedinci asır 
oyun kollarından bahsederken, Yahudilerden mürekkep 
ccSamurkaş kolu» nun temsil ettiği bir cdaklid = farce» 
mevzuunu şöyle anlatır ( 1 ) : 

« . . .  Bunlar Çinganelerle hasm olduklarından ikisi 
bir araya gelüp rağzrnane fasl iderlerse garib temaşa 
olur. Emma Yahudilerin bu Çinganelere taklidleri var
dır ki görüp istirna'iden temaşacıların gülmeden aklı 
zail ola yazar. Çinganeler ayı oynatmakla meşhurdur
lar. Yahudiler de aynarken onlara günagun söz atarlar. 
Bir çingane avretini bir Yahudi ile tutup her ikisine 
de işkence ile ikrar-ı cürm. ettirmeleri garzb, adb bir 
temaşadır. Çingane karısına necidli işkembe giydirip 
ters eşeğe bindirip, Yahudi dahl. diğer bir eşek üzre si
yaset içün geçtiklerinde öyle bir hay-u-huy-ı talclid 
ol ur lci (;dem gülmeden kalır.>> 

�Evliya Çelebi) nin bu fıkrasında iki defa tekrar 
ettiği <dalclld» tabiriyle mevzılunu bile anlatarak bah
settiği oyun, Avrupa tiyatro tarihinde bir zamanlar 
çok rağbet bulduğunu ve boydan boya Garb ellerinde 
temsil edildiğini gördüğümüz kaba <cfarce» nevinin bun
dan asırlarca evvel «talclid)) , «mudhike» vesaire gibi 
isimlerle bizde de rağbette olduğunu gösterir. Onun 
için umumiyetle «taklld» , «lu'b» ve «mudhike» tabiriy
le «comedie» ve cıfarceıı mefhumları ve «mukallid» , 
umudhilcı> , «nıaskhara)) ve «bazendeı> tabirleriyle de 

( 1 )  «Evliya-Çelebi seyı\hatnı\mesi», c. ı, 1314 İstanbul tab'ı, 

s. 648-<649. 
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«acteurıı mefhumu ifade ediliyor demektir ;  bilhassa 
bunların içindeki «taklid>> ve «mukallid>> kelimelerini 
mutlaka bugünkü manalarma almak, tarihi vesikala
rın sarahatine mugayir hareket etmek demektir. 

Zaten bundan sonraki yazımızda bu seriye nihayet 
verirken göz�en geçireceğimiz vesikalar bu noktayı 
büsbütün teıwir edecektir. 

* 
* *  

Tanzimattan evvel muhtelif asırlarda temsil edil
diklerini muhtelif ecnebi şahidierin şahadetleriyle tes
bit ettiğimz eski Osmanlı komedileriyle farslarının açık 
saçık muhaverelerini saçma ve hezeyan sayan vak'anü
vislerle müverrihlerin umumiyetle istihfat ettikleri 
c<Muclhiken , ccTaklitı> , «Lu/bıı vesaire gibi oyunlardan 
ne kadar sathi ve hatta bazan ne müphem ifadelerle 
bahsettiklerini bundan evvel muhtelif misallerle gös
termiş ve bu sathi balıisierin tenviri için Osmanlı mu
verrihlerinin Avrupa müellifleriyle karşılaştırılmasında 
başka yol olmadığını söylemiştik. Şimdiye kadar yazıl
mamış olan Türkiye tiyatro tarihini bundan sonra ted
vin edecek müellifler için bu hususta takip edilecek iki 
yol vardır: 

ı --- Herşeyden evvel Osmanlı müelliflerinin ifade
lerindeki sarahatlerle müphemmiyetleri birbirinden 
ayıran bir tasnif yapmak, 

2 - Bu tasniften sonra, ecnebi şahitlerin bizzat 
hazır bulundukları <cSilr-ı Hümayun» larda kendi göz
leriy le gördükleri temsiller hakkındaki ifadelerini Os
rmınlı vak'anüvisleriyle müverrihlerinin ayni <cSilr-i Hü
uulyunn lar hakkındaki fıkralarıyla karşılaştırarak bi-
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zim müelliflerdeki müphemmiyyetleri tavzih ve tenvir 
etmek. 

Şimdi bu iki esası bazı misaller üzerinde tetkil� 
edelim : Mesela Onaltıncı asırda (Kanuni) nin şehza
deleri için «Atmeydanı» nda yapılan şenliklerde «maslc
hara» larla «erbab-ı lil'b-u-hüner» tarafından «enva'i 
lil'b-u-mudhikabı gösterildiğinden bahseden (Peçevi) 
nin ifadesi gayet sarihtir ( 1 ) : «Maskharaı> ların ayna
dıkları «mudhikeler>> tabii ccfarce>> lardır; yalnız bahsi 
kısa kesen müellif bu ıımudhikab> ın mevzülarıyla 
isimleri ve dekor, kıyafet vesaire gibi hususiyetleri hak
kında izahat verıniye lüzum görmemiştir. Tıpkı bunun 
gibi, Onyedinci asırda (Dördüncü Mehmed) in oğlu 
şehzade (Mustafa) nın Edirne'de yapılan meşhur sün
net düğünündeki oyunlardan bahseden vak'anüvis (Ra
şid) : ccsaha-i temaşa cilvegah-ı zümre-i ehl-i keyf olup 
muhaverat-ı garibeleriyle cümle huzzara saftilar bah
şeylediler>> demek suretiyle o devrin Fransa sefiri Mar
ki (de Nointel) in raporunda bahsettiği ccBallet-panto
mimeıı den başka ıcComedie>> yahud «farce>> tarzında 
muhavereli bir temsil de verildiğini anlatmış oluyor (2) ; 
fakat (Peçevi) gibi (Raşid) de oyunun teknik hususi
yetleriyle mevzüuna temas bile etmiyor ! Yalnız (Evli
ya Çelebi) böyle bir müverrih veyahut vak'anüvis zih
niyetiyle hareket etmediği için oyun kollarından bah
sederken, bundan evvel iktibas ettiğimiz bir fıkra mev
züunu hülasa etmekte beis görmüyor ve hatta ııKeşti

btin oyunu» ile ıcBağçe ve Bağçevan gürcü>> gibi bazı 

---- · ---

(1•) «Tarih-i Peçevb, 1283 !stanbul tab'ı, c. 2, s. 73. 

(2)  «Tarih-i Raşid», 1282 !stanbul tabı, c. ı, s. 323. 
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oyun isimlerinden de bahsediyor ( 1 )  . Bilhassa ondo
kuzuncu asırda ve ( İkinci Mahmud) devrinde <<mukte
ztiy-ı ttili'i diln ve iktiztiy-ı metali'i gilnagiln hesabiyle 
(Kol oyunu) denilen oyun günbegün deron-i Enderun
da revtic bulduğu))nu söyleyen Hatız-İlyas Efendi «Kol 
oyununda meşhur-ı dfdk olan mukallidlerden)) (Kan
bur-Es'ad) , (Cin-Ahmed) , (Çavuş-Aziz Bey) , (Kör
Mustafa Bey) vesaire gibi san'atkarların bir gün Top
kapı meydanında ve «huzur-ı Hümtiyun)) da verdikleri 
bir temsilin muhaverelerini bile anlatacak kadar sa
rahat gösteriyor (2) . 

« . . .  Mustafa Bey her ne kadar müşevveş ve şeşi beş 
görür bir kilr-i bi-eş ise de yine bastığı yeri bilür ke
leş olmağZa Aziz Bey' e (Aman azizim, nankörlüğü sen 
bana körlük içün idersin; btiri istediğin gibi eyle de 
gözün açık gitmesün) dimesi parlakça görün me kle Aziz 
Bey'in sair avenesi Aziz'e istishtib ve Mustafa Bey'e dü
rüşt h itti b ile (Sen bize dört göz ile bak; sonra c eva b 
bulamazsın) diyerek istirkab ettiklerini gör gözüne kes
tirüp (Cümlenize hüsn-i nazarım vardır) dedikçe her
kese bir gülme peydti ve vakt-i asra kadar envti-ı idditi
ları ruha gıda gibi geldi.)) 

Fakat bu saralıatıere mukabil ekseriyyetıe müphem 
ve umumi tabirlerle iktifa edilir. Bu hususta da bir fi
kir vermiş olmak için onaltıncı asırdan onsekizinci as
ra kadar muhtelif padişahların «Silr-ı Hümayun)) la
rından bahseden vak'anüvislerin mevzüumuzla alaka
dar ifadelerini sırayla gözden geçirelim. Mesela (Peçe-

( 1 )  «Evliya-çelebi Seyaııatnmnesi», 1314 İstanbul tab'ı, c. ı, 
s. 646-649. 

(2 )  H:lfız·İlyils Efendi, o:Vaka.yi-i letaif-i Enderun», 1276 ts.. 
tanbul tab'ı, s. 347. 
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vi) , (Üçüncü Murad) ın oğlu (Şehzade Mehmed) in 
sünnet düğününü anlatırken ((Kırk gün tamam gece 
ve gündüz seyr-ü-temtişadan hali olunmadı ve ruzberüz 
bir temaşay-ı cedid büTuundan kılınmadııı demekle ik
tifa eder ( 1 )  ve bu temaşaJarın mahiyetleri hakkında 
hiç birşey söylemez ! Tıpkı bunun gibi aynı düğünden 
bahseden (Selaniki-Mustafa Efendi) de ccguntigun zı
yafetler ve seyr-ü temaşalar olundu ki şerh-ü-beyan 
hadd-i imkanda olmadııı deyip geçer (2) . Fransa sefiri 
Marki (de Nointel} in bir ((Ballet-pantomimeıı temsil 
edildiğinden ve İtalya'dan sahne makinistleri bile geti
rilmeye teşebbüs olunduğundan bahsederek anlattığı 
Edirne Sur-ı Hümayununda (Dördüncü Mehmed) in 
oğlu (Şehzade Mustafa) sünnet edilirken yapılan şen
likler münasebetiyle vak'anüvis (Raşid) ıcsaray mey
danında sabahlara dek enva'ı edevat-ı tareb-u-şadmanı 
temaşaıı edildiğinden bahsettiği halde, ta:fsilata yanaş� 
mak bile istemez (3) ! (Raşid) in muakkıbı (Küçük
Çelebizade İsmail Asım Efendi) de Lale devrinde (Üçün
cü Ahmed) in eğlencelerinden muhtelif münasebetlerle 
bahsettiği halde ıcsazendegan ve bazendeganın seyr-ü 
temaşasııı hakkında fazla izahat vermez (4) . (Birinci 
Mahmud) devrinde Yeniçeri ağasının Sadr-ı-a'zama ve 
Sadr-ı-a'zamın padişaha verdiği ziyafetlerdeki eğlence
lerden ve (Üçüncü Mustafa) devrinde (Hibetullah 
Sultan) la diğer bir takım şehzadeler ve sultanların ve
l�det şenliklerinden bahseden müverrih (Vasıf) yalnız 

{ı ı «Tarih-i Peçeviı>, ayni cild, s. 72. 
( 2) «TII.rib-i Selı\niki» 1281 İstanbul tab'ı, s. 167. 
(3)  «Tarih-i Raşid», aynı cild, s. 324. 
( 4) «Tarih-i Çelebi-zlWe», 1282 İstanbul tab' ı s. 265, 401·, 508, 

vesaire. 
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«bdzendeganın dahi icra-yı sanayi-i ma'rilfen ettikle
den hep umumi tabirler le bahseder ( 1 ) ! . .  

Bütün bu müverrihlerle vak'anüvislerin kullandık
ları «temtışa» , ((seyr-ü-temaşa» , <daklid» , «lil'b» , «ede
vat-ı tareb-u-şadmanı temaşasııı J «bdzendegan tema
şasııı ve «bdzendeganın sanayi'i ma'rilfesi» vesaire gibi 
adeta hepsinin ağzında klasikleşmiş tabirler mukaye
seli ve esaslı bir tetkike tabi tutulmaz da gelişi-güzel 
tefsir ve te'vil edilecek olursa, çengi ve köçek oyunla
rından hokkabaz, canbaz vesaire eğlencelerine kadar 
istenilen manaya izah edilebilir ! Fakat «hokkabazıı , 
((canbazıı , «Zilrbaz» , ((rak kas» ve «rakkase» oyunların
dan ayrıca bahsedildiği ve umumiyetle bunların «M· 
zendeıı , «m.udhik», <<maskhara» ve «mukallidıı oyun
larıyla karıştınlmadığı düşünülecek olursa, herhalde 
bu sonuncuların Marki (de Nointel) ve Baron (de Tott) 
la (Üçüncü Selim) devri-ne ait Rus sefaretnamesinin 
anonim müelhfi tarafından tafsilat verilerek zah edil
diğini gördüğümüz eski Osmanlı temsillerinin müver
rihlerle vak'anüvisler tarafından istihfaf edilmiş zaval
lı sanatkarlarından ibaret olduğu derhal anlaşılır. Za
ten (Evliya Çelebi) nin mevzuunu bile izah ettiği bir 
«farceıı a «taklidıı ismini vermesi ve (Peçevi) nin de 
«enva'ı mudhikdtn temsil eden «erbab-ı lil'b-u-hünerı> 
le «maskharaıı lardan bahsetmesi başka türlü bir iza
ha imkan bırakınıyacak kadar kat'i deliller demektir. 
Bilhassa ecnebi menbalarında «Comedie» , «Farcen , ve 
((Ballet - pantomimeıı nevilerine ayrılarak HActeurn ler 
tarafından meydanlarla sahnelerde temsil edildiğini 
gördüğümüz oyunlardan bile Osmanlı vak'anüvisleri-

( 1 )  VAsıf, «Hakaik-ül-aJııbAr,.,, 1246 Bulak tab'ı, c. 2, s. ll, 
23, 56, 88, 98, 126 ve 1•33. 
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nin hep ayni tabirlerle bahsetmeleri, bu hususta hiçbir 
şüpheye mahal verıniyecek kadar sarih bir vaziyettir. 

Dikkat edilecek noktalardan biri de, umumiyetle 
şenliklerle büyük düğünlerde ve resmi ziyafetlerde ve
rilen bu eski Osmanlı temsillerinin tarihinde mühim 
bir fasıla ve inkıtaa tesadüf edilmesidir. (Birinci Ab
dülhamid) in oğlu (Şehzade Ahmed) in Hicri 1 190 
( == Miladi ı 776) tarihindeki veladet merasimi müna
sebetiyle (Cevdet Paşa) bize bu fasılanın sebebini şöy
le anlatır ( 1 )  : 

« . . . Evvelki veltidet-i Hümayunlarda halk meldhi 
ve melaibe ziyade düştüklerinden ve ifnit üzre israf-u
tebriz ettiklerinden ibddullahı bu makule halat-ı muzır
reden himaye içün bu def'a lehv-u-lil'ba ve şenliğe be
del fukara ve zuafanın it'am olunması ferman olun
mağın saray-ı Asafide sımat-ı ni'met küşade kılınıp her 
taraftan fukara ve zuafa ve sıbyan-ı mekatib eelbolu
narak it'am kılındı. Sair vükela ve rical-ü-kibdr dahi 
kezalik mahallelerinde olan fukara ve zuafayı it'am ile 
taraf-ı Şakaneye daavat-ı hayriyye isticlabına mübô.de
ret ettiler.» 

Tasarruf merakı, saray kızlarının bir tulüat oyu
nunda tenkid edilecek dereceleri bulduğundan evvelce 
tafsilatiyle bahsetmiş olduğumuz (Birinci Abdülha
mid) in bu tedbiri o tarihten itibaren ((velddebı şen
liklerinden artık ((lehv-u-lil'bıı dan eser kalmamasma 
sebep oluyor (2) ! . . Baron (de Tott) un hatıratında (Hi
betullah-Sultan) ın doğum şenlikleri ınünasebetiyle 
devlet adamlarının temsil ettirdiklerini gördüğümüz 
<1komedi» lerle ccfarsıı lar an'anesi bu vaziyet üzerine 

( 1 )  «Ta.rib-1 Cevdetı., 1279 İstanbul tab'ı, c. :t, 11. 117. 

( 2 )  Ayni eser, c. 1, s. 187, 199 vesalre. 
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tabii inkıtaa uğramış demektir. Bu fasılanın Hicri 1235 
( = Miladi 1819) tarihine kadar yarım asra yakın bir 
zaman devam ettiğini Enderun müverrihi (HRfız İlyas 
Efendi) nin (İkinci Mahmud) devrinde (Şehzade Meh
med) in veladet şenlikleri münasebetiyle verdiği iza
hattan anlıyoruz:  Bu izahat içinde ((Kol oyununun ko
lu kanadı ve belki sarayda sebeb-i küşadı» (Çavuş Aziz 
Bey) olduğundan bahsediliyor ( 1 ) ! .. İşte bundan anla
şıldığına göre (Birinci Abdülhamid) den (İkinci Mah
mud) a kadar geçen devir Osmanlı tiyatro tarihinde 
bir fasıla teşkil ettikten sonra nihayet. (Çavuş Aziz 
Bey) 'in himmetiyle bu san' at bir kere daha canlanmış 
demektir. (Birinci Abdülhamid) , (Üçüncü Selim ) . 
(Dördüncü Mustafa) ve (İkinci Mahmud) devirlerin
de 43 sene süren bu fasıla içinde yalnız (Üçüncü Selim) 
nezdine gelen Rus sefareti şerefine Kaptan Paşa ko
nağında verilen ziyafeti müteakip bir de temsil veril
miş olduğunu bundan evvel anonim bir Rus sefaret
namesinden naklettiğimiz fıkrada görmüştük. Fakat 
bu temsilin elçi ziyatetlerine münhasır bir istisna teş
kil ettiği (Cevdet Paşa) nın (Birinci Abdülhamid) dev" 
rine ait olan şu fıkrasından anlaşılıyor (2) : 

(( . . .  Yeniçeri ağası Mustafa Ağa Sadr-ı-a'zama zi
yafet idüp bir müddettenberü metrillc olan adet-i ka
dzmeyi ihya eyledi ve elçi ziyajetlerinde icrası musam
me molan saz ve lil'betbdzlar bu ziyafette tecribe olun
du.>) 

( 1 )  «Let&if-i Endenın», s. 187 ve 347. 

(2)  «Tarih-i Cevdet», c. ı·, s. 100. 

TUrklilk Meseleleri : 18 

Eskikitaplarim.com



274 
Bu fıkra bize Sadrazarnın huzurunda metr-uk bir 

san'at provası yapılmış olduğunu gösteriyor ! Tabii bu 
vaziyet, eski Osmanlı tiyatrosunun neden dolayı inkı
raza uğradığını bütün vuzuhiyle tenvire kafidir. 

Asırlarca süren bu eski Osmanlı tiyatrosunda ni
çin hiçbir eser, hiçbir piyes kalmamıştır? 

Bu mühim sualin karşısında her şeyden evvel bir 
kere tiyatro san'atının başka şey, tiyatro edebiyatının 
başka şey olduğunu gözönüne getirmek lazımdır. (Aris
to) dan başlayıp (Nietzsche) den geçerek (Pierre Koh
ler) gibi en yeni müelliflere kadar, bu san'atla o ede
biyatı birbirinden ayırmıyan kalmamış gibidir. Dans, 
musiki, jest, sahne oyunu ve tulUat asırlarca insanla
rı tatmin edecek biı tiyatro san'atı yaşatmıya kafidir: 
Eski Romalıların «Atellanaıı ismindeki piyessiz oyun
larıyla İtalyanların «Cmn.media dell'Arteıı dedikleri 
tuluat oyunları· işte ancak bundan dolayı asırlarca de
vam edebilmiştir. Tabii bu gibi oyunlar tiyatro ede
biyatiyle değil, tiyatro san'atiyle alakadardır. Herhal
de eski Osmanlı tiyatrosunun da bilhassa bunlarla 
karşılaşabilecek bir mahiyette olması, bugün elimizde 
tarihi bir tiyatro edebiyatı kalmamış olmasıyla neti
celenmiş demektir. Tabii asırlarca devam etmiş bir 
san'at tarihinde bazı yazılı eserler de olmamak imka
nı yoktur. Bunların ziyaında en mühim amil olarak 
matbaacılığın bize Avrupa'dan ası-rlarca sonra gelmiş 
olması gösterilebilir. Fransa'da matbaa birçok eserleri 
kurtarmış olduğu halde, eski Fransız ıcfarceıı larıyla 
ıcmystere lerinden bugün elde kalan nedir? Bilhassa 
«mystereıı lerin bir takım ıclivretıı lerinden başka birşey 
k::ı lmış değildir ( 1 ) . Matbaacılığın siyanetkar rolüne 

( 1 )  Plnııe Kohler, «<lesprit classique et la comMie» 1 925 Pa
riıs too'ı, s. 62. 
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rağmen Avrupa'da böyle olduktan sonra, asırlarca 
matbaasız kalan ve tarihe mal olmuş büyük yangınla
rında birçok kültür eserleri kül olan İstanbul'da bir 
gün belki bir iki eser bulunmak ümidinden başka bir 
şey kalmamış olmasını pek tabii görmelidir. 

Herhalde şurası muhakkaktır ki, Selçuki ve eski 
Osmanlı devirlerine ait olmak üzere misal olarak göz
den geçirdiğimiz tarihi deliller ve vesikalarla mevcu
diyet ve hatta ehemmiyeti sabit bir «Türk tiyatro 
san'atııı vardır. Bu san'atın mevcudiyeti şi:rndiye kadar 
olduğu gibi belki bundan sonra da bazı Türk düşman
ları tarafından şöyle böyle bir takım te'viller ve derme 
çatma bir sürü tefsirlerle inkar edilmek istenilebilir : 
Fakat unutmamalıdır ki, bugün hala dünyanın yuvar
laklığını bile inkar eden zavallı:lar vardır. 
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ERMENİLERİN ERMENiSTAN IIÜLYASI 

Geçen sene gazetelerde günlerce neşredilen telgraf 
haberlerinde Lübnan'daki Ermenilerin 25 Nis�n 1965 
Pazar günü Beyrut'ta Türkiye aleyhine büyük bir mi
ting tertibine hazırlandıklarından bahsedildikten son
ra, nihayet bu tuhaf mitingin yapıldığı da bildirildi: 
Otuz bin Ermeninin katıldığından bahsedilen bu top
lantıda hem «İttihad ve Terakki» hükümetinin ccEr
meni tehciriyle katl-i amııı lanetle anılmış, hem de altı 
Türk vilayetinin, yani Van, Erzurum, Bitlis, Trabzon, 
Kars ve Ardahan vilayetlerinin cıErmenilere iftdesiı> ta
leb edilmiş ! Mitingi tertip eden «Ermenistan yüksek 
komitesiıı nin hazırladığı protokolda şöyle bir madde 
de varmış : 

«Ermeni halkına kendi mukadderatını kendisinin 
tayin etmesine imkan verilmesi ve idare şeklini kendi
sinin seçmesi şartiyle bahse konu altı vildyetin muvak
kat olarak Sovyet - Ermenistanı'na ilhakı!ıı 

Fakat mesele bundan da ibaret değilmiş, bu Er
meni isteklerini destekliyecek mühim şahsiyetler için
de şunlar da varmış : 

ı - O zamanki Sovyetler Birliği başkanı (Anas
tas Mikoyan) ; 

2 «Unescoıı başkanı (Norayır Çiçekyan) ; 
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3 - Sovyet Atom enerjisi başkanı (Antranik Bed
rosyan) ;  

4. - Sovyet Savunma Bakan yardımcısı Mareşal 
(ivan Behraır:l(an) ;  

5 -- Amerika Savunma Bakan Yardımcısı (Ag

natyos) ; 

6 � - - Vatikan'da kardinal (Kirkor Ağacanyan) ve
s�ı:ire . . .  

Türkiye'den istenen altı vilayetin «muvakkaten 
Sovyet. - Ermenistanına ilhakııı karariyle bu listede gö
rülen Sovyetler erkanının ermeniliği, arasında herhalde 
çok sıkı bir münasebet olmak lazım gelir! Papalık ma
kamının da Beyrut'daki «Ermenistan yüksek komite
si»ne tarihi haklarından dolayı muvaffakiyetıer te
menni ettiği hakkında bir telgraf neşredilmişti ; Bunu 
da kardinal (Kirkor Ağacanyan) m te'min ettiği mu
hakkaktır. Hayret edilecek haberlerden biri de o mu
hayyel Ermenistan'a yıllardanberi bir takım Reis-i
cumhur larseçilmiş olmasında gösterilebilir : «Cumhu
r .. yetıı Gazetesi'nin ll Nisan 1965 Pazar nüshasının bi
rinci sahifesinde büyük bir resmi neşredilmiş olan şim
diki (Cumhur-başkanı Simon Fretisyan) bunların dör
düncüsüdür !  .. 

Geçen sene Lübnan'da ortaya atılan bir temelsiz 
dava bu sene de Amerika'da bir takım nümayişlere se
bep olmuştur : Mesela «Hürriyetıı Gazetesi'nin 10 Nisan 
1 966 Pazar nüshasmın birinci sahifesinin başında iri 
yazılı şöyle bir serlevha vardır: «Amerika'daki Erme
niler nümayiş yaptı» San-Fransisco'dan gelen bu ajans 
telgrafında nümayişçilerin «Ermeni bağımsızlığını des
tekleyiniz ! ıı ve (<Hür Ermenistan» gibi bir takım dö-
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vizler taşıdıklarından bahsedilmektedir ! Yani mesele 
artık günün meselesidir ! 

Beşer tarihinde misli görülmemiş olan bu akla sığ
maz dava iki cepheye ayrılmaktadır : Biri altı Türk vi
layetinin Ermenilere cciadesi» ,  biri de yanın asır evvel 
İttihat-ve- Terakki komitesinin yaptığı Ermeni tehci
rinden dolayı bütün dünyada, bütün devletler nezdin
de ve bilhassa Birleşmiş - Milletler meclisinde Türklük 
aleyhine şiddetli bir kampanya açılması. . .  Fakat aca
ba <<Ermenistan yüksek komitesi» bu [ddialarında ne 
dereceye kadar haklıdır? Bu iki mesele her şeyden ev
vel ilmi ve tarihi cephelerinden te tki k edilmelidir. 

Altı vilayetin Ermenilere ((iades'i» ne demektir? 
Asırlarca evvel fethedilmiş memleketler nasıl ve niçin 
iade edilebilir? Eğer Birleşmiş - Milletler böyle bir esa
sı kabul edecek olursa, dünyanın siyasi haritasını alt
üst edecek bir vaziyet hasıl olur ve bu vaziyetten de 
en çok Türk ırkı istifade edebilir: Çünkü o zaman biz 
de Rusya'dan başta «Sovyet - Ermenistanııı olmak 
fızere bütün cenub1 Kafkasya'yı, en eski ana-vatanımız 
olan Türkistan'la tekmil Orta-Asya'yı, Hazar deniziy
l e  etrafını, Kırım hanlığını ve bütün Balkan devletle
riyle Macaristan vesaireden de tekmil arazisini gen is
teme hakkını ihraz etmiş oluruz ! . . Bilhassa Orta-Asya 
ezeldenberi bizim anavatanımızdır ama, Anadolu Er
menilerin ilk vatanı değildir;  çünkü bugünkü ilmin 
kat'i surette tesbit ettiği veçhile Ermeni milletinin 
menşei Balkanlardır ve bilhassa Tuna nehriyle Trakya 
arasındaki sahadır : Fransa Akademisi azasırrdan ve 
devrimizin en meşhur müverrihlerinden (Rene Grous
set) nin «Histoire de l'Armenie des origines a 107h i s
mindeki kıymetli eserinin 194'7 Paris tab'ının 66· 69 
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uncu salıHelerindeki izahata göre Ermeniler Milattan
evvel Rumeliden Anadolu'ya geçip eski Frikya'ya yani 
Orta-Anadolu havalisine yerleşmişler ve ondan bir hay
li zaman sonra da Şark'i-Anadolu'ya, yani şimdiki ken
dilerinin hala «Ermenistan>> saydıkları taraflara göç 
etmişlerdir. İşte bundan dolayı eski Anadolu'daki mu
hacir Ermenilerin bugünkü artıkları ana-vatanlarını 
Türkiye'den değil, eğer istiyebilirlerse Balkan devletle
rinden is temelidirlerı .. 

«Ermenistan yüksek komitesi»rrin bizden altı vila
yet isterken bunların «iadesi»nden balısernesi de tari
hi bir cehalet delllinden başka birşey değildir: Çünkü 
biz o vilayetleri Ermeni krallarından değil, Bizanslllar
dan fe'chettik ! (Grousset) nin ayni eserinin 615-617 nci 
sahifelerinde de izah edildiği gibi 1071-1073 tarihlerin
de Anadolu'nun fethiyle bugünkü Türkiye'nin kurulu
şundan dokuz sene evvel, yani 1064 tarihinde Ermeni
lerin Kars Kralı (Gagik - Abas) krallığını tekmil arazi
siyle Bizans imparatoru (Onuncu Konstantin Dukas) a 
devretmiş ve o da ona Kapadokya'da Zamanti şehrini 
vermişti ; «Vaspurakann yani Van ve Bitlis havaiisiyle 
«Anin yani Kemah ve Erzincan Ermeni kralları da Sı
vas ve Amasya havalisine yerleştirilmişlerdi : Bunlar
dan Vaspurakan kralı (Senekerim) 1021 de ve Ani kra
lı (İkinci Gagik - Haçik) de 1045 de memleketlerini Bi
zans imparatoru (Konstantin Monomak) a hediye et
mişlerdir; Miladın onikinci asrında yaşamış olan ve en 
büyük Ermeni müverrihi sayılan (Matthieu d'Edesse -
Urfalı Mateos) bu vaziyetten, yani o zamanki Erme
nistan'ın Bizans'a devrinden yana-yakıla bahsetmek
tedir ; meşhur Fransız müsteşriklerinden (Edouard Du
laurier) tarafından «Chroniquen ismiyle Eı:menice'den 
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Fransızca'ya terceme edilip 1858 tarih'inde Paris'de 
neşredilmiş olan ııVakayi'name»sinin 1 26 ncı sahifesin
de bu Ermeni müverrihi içini §Öyle dökmektedir : 

ııErmeni milleti işte böyle esaret altına alındı. Bü
tün memleketimiz kan içinde kaldı ve bu kanlar vata
nımızın bir ucundan öbür ucuna kadar tıpkı bir derya 
gibi aşıp taştı.ıı 

Ermenilerin iftihar ettikleri en büyük müverrihle
ri bir piskopos olduğu halde ruhani zihniyyetine rağ
men bu i'tirafta bulunduktan sonra, nasıl olur da ııEr
menistan yüksek komitesin vaktiyle kendi krallarının 
Bizans imparatorlarına bağışladıklan ülkelerinin ıda
desinni bizden istiyebilirler? Çünkü biz o toprakları Er
meni krallarından değil, Bizans imparatorluğundan 
fethettik ! . .  

Eski Ermenilerin Hıristiyan-Bizans'a karşı Müslü
man - Türk idaresine hayran olup hasret çektikleri de 
((Ermenistan yüksek komitesi» nin bilmesi ve nankör
lük etmemek için daima hatırlaması lazım gelen tari
hi bir hakikattir: Bu hakikatin en mühim noktası, 
Türklerin Anadolu fethine tesadüf eden On-birinci 
asırda Rum-Ortadoğu kilisesince Gregoryan-Ermeni 
kilisesinin Hıristiyanlığından bile şüphe edilecek kadar 
ı<rafızi» sayılmasında gösterilebilir; işte bundan dolayı 
o zaman iki kilise ve iki mezhep camiası müemadi ve 
amansız bir mücadele halindedir. Ermeniler ekalliyette 
oldukları için mütemadiyen ezilmişlerdir. (J. Laurent) 
ın «Byzance et les Turcs Seldjoucides dans l'Asie oc
cidentale» ismindeki eserinin 1913 Nancy tab'ının 71-
72 nci sahifelerindeki 5 inci haşiyede söylediği gibi, 
Ortodoks-Rumların nazarında kendilerinin Türk fütü� 
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hatı esnasında uğradıkları felaketierin en büyük sebebi, 
Ermeni dalaletinden dolayı Allahın gazaba gelmiş ol
masıdır :  Zaten Bizansllların Ermenileri ortodoksiaş
tırmak için yaptıkları zulümlerle işkenceler hem eski 
Ermeni, Bizans ve Süryani menbalarında, hem de Garp 
kaynaklarında bütün tafsilatiyle tasrih ve iz�h edilir. 
O devrin nice Ermeni krallarıyla prensleri, patrikle
riyle piskoposları kaç kere İstanbul'a getirilip Orto
doks mezhebini cebren kabul etmeleri için yıllarca hap
sedilmiş ve hatta bazan ateş vesaire işkencelerine bile 
uğratılmıştır ! On-birinci asrın Ermeni patriklerinden 
(İkinci Haçik) de İstanbul'a getirilip Ortodoksiuğu ka
bul etmesi için tam üç sene tazyik edildikten sonra 
Göksun'a sürülmüştür. (Rem� Grousset) nin ((L'empire 
du Levant» ismindeki eserinin 1946 Paris tab'ının 162-
163 üncü sahifelerindeki kayda göre Bizansllların Şar
ki-Anadolu'dan kaldırıp Sıvas ve Amasya havalisine 
yerleştirdikleri Ermeniler o sırada işte bundan dolayı 
Ortodoksluğa karşı dini bir cephe teşkil etmek mecbu
riyetinde kalmışlardır. 

Anadolu tarihinin en kıymetli menbalarından olan 
vakaayi'namesiyle meşhur Antakya Ya'kılbi patriki 
(Michel le Syrien-Süryani Mikail) in ((Chronique» is
miyle müsteşrik (Chabot) tarafından Süryani dilinden 
Fransızcaya terceme edilen eserinin 1905 Paris tab'ının 
üçüncü cildinin 166 ncı sahifesindeki izaha göre, Bi
zans ortodoksları Ermeni kilisesine gösterdikleri husu
meti Süryani kilisesine de göstermişlerdir :  İmparato
run neşrettiği bir ferman üzerine Ortodoksiuğu kabul 
etmeyen Ermenilerle Süryaniler şiddetli takibata tabi 
tutulmuşlardır ;  Patrik (Mikail) bu hali ilk Hıristiyan
ların Romalılardan gördükleri zulümlerle işkencelere 
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benzetir. Buna mukabil, vicdan hürriyetinin ne demek 
olduğunu Türk idaresinden anlayan tekmil ve müteas
sıp Süryani ve Ermeni müellifleri ekalliyet dinleriyle 
mezheplerine hürmet eden Türk padişahlarından ve 
bilhassa Danişınendi ve Selçuk! hükümdarlarından hep 
minnet ve şükranla bahsetmişlerdir. 

Daha lVlalazgirt muharebesinden itibaren Gregor
yan-Ermenilerin Ortodoks-Bizanslllara karşı Anadolu 
fütuhatında Müslüman-Türklere yardım etmelerinin 
işte bundan mütevellit olduğunda ve bilhassa Şarki -
Anadolu dağlarından Tarasıara ve Dicle'den Akdeniz'e 
kadar Türk ordularına Ermenilerin yol açtıklarında 
(Ferdinand Chalandon) , (Jean Laurent) , Humanyalı 
(İorga) , (Rene Grousset) vesaire gibi son müverrihler 
kamilen müttefiktir. Ermenilerin Türk ordusuna ilk 
hizmetleri Malazgirt muharebesinde Bizans ordusun
dan kaçıvermiş olmalarında gösterilir; (SünJani Mika
il) in yukarda bahsi geçen eserının üçüncü cildinin 
169 uncu sahifesindeki şu fıkrası bu har:eketin sebe
bini çok iyi tenvir etmektedir : 

HBizanslıların cebren kendi daUilet mezheplerine 
sokmak istedikleri Ermeni askerleri herkesten evvel fi
rar edip harpten yüz çevirdiler. İşte bunun üzerine 
Türkler tam bir ittifakla hareket ettikleri için Bizans
lıları mağlUp ettiler.>> 

Yukarda bahsi geçen meşhur Ermeni müverrihi 
(Urfalı Mateos-Matthieu d'Edesse) in aynı eserının 
1 66 ncı sahifesindeki izahına göre, o sırada Sıvas'da bu
lunan Adam) ve (Abusahl) ismindeki Ermeni prens
leriyle Gregoryan tebaaları Bizanslllara karşı Türkler
le anlaşrriış oldukları için, imparator (Romanos Diyo-
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yenis-Romen Diyojen) Malazgirt muharebesine gider· 
ken : 

(<Seferden avdetinde Ermeni mezhebine nihayet ve
Teceğine yemin etmiştir!>ı 

İnsanları isyana sevkeden zulümlerin en müthişi, 
vicdana tahakkümdür: Onun için Ermenilerin imanla� 
rına musaHat olan müteassıp Bizans ortodoksiarına 
karşı insan haklarının en mukaddesi olan vicdan hür
riyetini temsil eden Müslüman-Türklere yardım etmiş 
olmalan pek tabiidir. 

Ermeni milleti, Malazgirt muharebesinden itibaren 
hayran olduğu Türk idaresiyle adaletinden ve bilhassa 
o eşsiz vicdan hürriyetinden dokuz asırlık Türkiye ta
rihi boyunca daima azami nisbette istifade etmiştir. 
Mesela Bizans idaresi devrinde İstanbul'dan tardedil· 
miş olan Ermeni patrikiyle cemaati ancak Fatih'in 
fethi üzerine avdet edebilmişlerdir ! (Lamouche) un 
Histoire de la Turquie>> ismindeki eserinin 1934 Paris 
tab'ının 192 nci sahifesinde bu mesele şöyle izah edi· 
lir : 

«Fetihten bir müddet sonra şehrin nüfus ihtiya
cını karşılamak üzere Anadolu'dan İstanbul'a bir mik
dar Ermeni getirilmiş olduğu için, bir de Ermeni pat
rikhanesi te'sis edildi ve bunun patrikine de mezhep
daşları üzerinde Rum patrikinin kendi milletdaşları 
üzerindeki saldhiyetıeri aynen tevcih olundu.ı> 

Bugün İstanbul'da bir Gregoryan-Ermeni patrik
hanesiyle bir Ermeni cemaatinin mevcudiyeti işte bu 
Türk adaleti sayesindedir : Fakat «Ermenistan Yüksek 
Komitesiı> şimdi bütün bunları hiçe saymakta veyahut 
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hiç bilmemekte olduğu için, bizim Bizanslllardan fet
lıetmiş olduğumuz yerleri kendilerine ((itlde» etmemizi 
isterken hiçbir vicdan aza bı hissetmemelüedir ! . .  

Ermenilerin Türk hakimiyetine karşı İstanbul'da 
giriştikleri komitecilik hareketleri bundan tam yetmiş 
bir sene evvel başlamış ve 30 Eylül 1 895 Pazartesi gü
nüne tesadüf eden ilk hareket Türkler arasında Erme
ni patırtısı>> diye anılmıştır. 

Miladın On-birinci asrında Anadolu'nun fethiyle 
Türkiye devletinin kurulmasından itibaren dilini. di
nini, mezhebini, milliyetini ve her türlü emniyet ve 
masuniyetini Türk adaletinin balışettiği imtiyazlar sa
yesinde muhafaza eden, Türk ordusunun müdafaa et
tiği topraklarda asırlarca huzur içinde ticaret ve ziraat
le meşgul olup refah içinde yaşayan ve hatta devlet 
hizmetlerine de girip Vezaret, Nezaret ve Sefaret mer
tebelerine kadar siyaset ve idare adamları ile yetiş
tiren Ermeni unsurunun 9 asırlık muhafızı olan Türk 
milletinden 6 vilayet istemesi bilhassa cı93 seferi» üze
rine 1878'deki Ayastefanos ve Berlin muahedelerinden 
itibaren başlamış bir nankörlüktür. Osmanlı menbala
rında ((Vilayat-ı sitte» denilen bu 6 Anadolu vilayeti 
eski idare taksimatındaki Erzurum, Van, Bitlis, Diyar
bekir, Mamuret-ül-Aziz - Harput ve Sıvas vilayetleridir. 
Bu saha, · şimdiki idare teşkilatımııda Erzurum, Erzin
can, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Siirt, Diyarbekir, 
Mardin, yanlış olarak ((Elazığ» denilen Ma'muret-ül
Aziz, Malatya, Bingöl, Sıvas, Amasya ve Tokat vilayet
leriyle Giresun vilayetinin cenubundaki Şebin-Kara
hisar havalisinden mürekkeptir: Bu hesaba göre eski 
cıVilayet-ı sitte-Altı vilayet» şimdi on altı buçuk vila
yet demektir ! Bütün Şarki-Anadolu ile Orta-Anadolu'-
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nun bir kısmından mürekkep olan bu geni§ saha Ana. 
dolu kıt'asının üçte birinden fazla ve takriben yansı
na yakındır ! Halbuki (Sultan Hamid) in o zamanki Al
manya sefirine söylediği gibi : 

- Ermeniler hiçbir yerde ekseriyette değildir !  
Hatta o vakit bütün b u  vilayetlerde Ermeni unsu

ru en küçük akalliyyet halindedir ! Fakat Müslüman
Türk dü§manı Avrupa'nın oralarda himaye edebileceği 
ba§lıca Hıristiyan unsur da Ermeni unsurudur !  İ§te 
bundan dolayı Ayestefanos muahedesinin 16 ncı ve Ber
lin muahedesinin de 61 nci maddelerinde Bab-ı-Ali Ana
dolu'nun Ermenilerle meskıln vilayetlerinde «İslahatıı 
icrasiyle mükellef tutulmu§tur :  O zamanki Avrupa 
devletleri nazarında Türkiye'de (ılslahatıı demek, her
hangi bir hıristiyan unsurunun muhtariyyetini te'min 
edecek müesseselerle imtiyazların mecmılu demektir !  
Lübnan'da, Sisam'da, Girit'de, «Rumeli-i-Şarkiııde, Bul
garistan'da vesairede yapılan dslahatıı hep i§te bu ma
hiyettedir! Fakat arada iki .büyük fark vardır: Mesela 
Girit'de, Sisarn'da ve Bulgaristan'da Rumlarla Bulgar
lara nisbetle Müslümanlar akalliyyette bulunduklan. 
halde, Anadolu'nun her tarafında Türkler boydan-boya 
ekseriyet halindedir; fazla olarak Girit, Bulgaristan 
vesaire ana-vatan çerçevesi içinde olmadığı halde, 
Vilayat-ı sitteıı Osmanlı imparatorluğunun temel-taşını 
te§kil eden Türk ana-yurdunun coğrafi, ırki ve tarihi 
bir parçasıdır. Avrupa devletlerinin de, Ermeni komite
lerinin de düşünemerlikleri veyahut düşünmek isteme
dikleri en mühim nokta i§te budur ve (Sultan Hamid) 
i§te bundan dolayı Alman sefirine : 

- Şarki - Anadolu'yu muhtariyyete götürecek «Is
lahatnı kabul etmektense ölmeyi tercih ederim! 
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demiştir;  Ermeni komitecilerinin (Sultan Hamid) e 
düşmanlıkları işte bundan dolayıdır ve aşağıda bahse
deceğimiz ıcErmeni patırdısı)) denilen kanlı isyanlarını 
da hep işte bu yüzden yapmışlardır. 

{Sultan Hamid) zamanında Türklerin uErmeni pa
tırtısııı dedikleri kanlı isyanları tertib eden komiteci
lerin bir çokları Rus ordusunda hizmet etmiş Ermeni 
milliyetçileridir ve bunların bir çokları bilhassa İngi
liz ve Rus müzaheretlerine güvenmişlerdir. 

Bu azgın ve kızgın Rus uşaklarının kurdukları ilk 
ihtilal ocağı, Kafkasyalı (Nazarbek) ismindeki komite
cinin 1886 tarihinde İsviçre'de te'sis ettiği «Hınçak = 

Çan sesi)) cemiyetidir: Vilayat-ı sitte = Altı vilayetıı 
muhtariyyetini gaye ittihaz eden bu teşekkül. vasıta 
itibariyle de tedhişçidir; ilk teşkilatını da İstanbul, İz
mir ve Halep şehirlerinde kurmuştur. 

Bu ilk teşekkülün memnun edemediği unsurlar 
1890 da Hınçakçılardan ayrılıp «Troşak = Bayrakn is
minde bir cemiyet kurmuşlardır. Bu cemiyet daha son
ra «Taşnakzutyun = Birlik - İttihadn ismini almıştır. 
(SULTAN HAMİD) devrindeki İstanbul, Erzurum, Sam

sun, Trabzon, Amasya, Merzifon, Tokat, Sivas, Diyar-
bakır, Van, Mus, Urfa vesairedeki Ermeni isyanlan hep 
işte bu kanlı komitelerin eserleridir. Bu vaziyete göre 
Ermeni meselesi Türkiye Ermenilerinden değil, Rus 
Ermenilerinden çıkmış demektir. (Sultan Hamid) in 
Erzincan'daki Dördüncü Ordu müşiri (Zeki Paşa) va
sıtasıyla ve uHam'idıyye alaylan)) ismiyle Kürt aşiretle
rinden askeri teşkilat vücuda getirmesi işte bu vaziye
te karşıdır. 

Hınçakçılarla Troşakçılar arasındaki program fark
Iarına rağmen kimisi devleti zayıflatmak ve kimisi de 
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Avrupa müdahalesine yol açmak üzere Ermenileri 
Türkler ve Türkleri Ermeniler aleyhine ayaklandıracak 
vak'alar ihdas edip hükümeti tenklle mecbur ettikten 
sonra bu tabii ve kanuni tenkil hareketlerini Avrupa'ya 
hep ııTürk mezalimiıı şeklinde göstermişler ve Amerika'
ya varıncaya kadar her tarafta şiddetli ve yaygaralı 
propagandalar yapmışlardır. Hatta Türk kıyafetine gir
miş bir takım Ermeni komitecileri ötede heride elleri
r.� geçen Ermenileri öldürerek Türkler aleyhine isyan
lar çıkmasına bile çalışmışlardır ! Bu Ermeni isyanla
rının en mühimleri şöyle sıralanabilir : 

(Sasun vak'ası) - 1894 senesi Teşrinievvelinde çı
kan bu vak'a esnasında Siird'in Sasun kazasında 15 
bin Müslümana mukabil 12  bin kadar Ermeni bulundu
ğundan bahsedilir; isyan hareketi vergi mükellefiyye
tine karşı tertib edilmiş ve iki taraf birbirine girmişse 
de, hükümet kuvvetleri derhal müdahale edip Ermenile
ri tenkil etmiştir. Bu vak'ada otuz köy yıkıldığı riva
yet edilir; Ermeni propagandacılan bu meşru ve kanu
ni tenkil hareketini Avrupa efkar-ı-umumiyyesine bir 

Türk zulmü şeklinde tasvir etmişlerdir! . .  

(Diyarbekir vak'ası) - 1894 senesi ı Teşrinisani 
Perşembe gününden itibaren üç gün süren bu vak'a da 
hükümet kuvvetleri tarafından pek tabii olarak bastı
rılmıştır. Ölü adedinin 1 191'i ve yaralıların da 286'yı 
bulduğundan bahsedilir. Propagandacılara göre bu da 
bir «Türk zulmüdür! . . » 

(İstanbul'da ilk Ermeni patırtısı) 1895 senesi 
30 Eylül Pazartesi günü çıkan ve Ermeni patrikinin de 
tasvibiyle yapılan bu kanlı ııPatırtııı da üç gün sürmüş 
ve ihtilalciler tarafından ((Vilayiit-ı sitte = Altı vila-
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yet)) muhtariyyeti istenmiştir! Tabii bu hareket de hü
kümet kuvvetleri tarafından tenkil edilmiştir ;  Türk 
telefatının azlığına mukabil birkaç yüz Ermeni telef 
olduğundan babsedilir. (Sultan Hamid) in ustalıklı si
yaseti herhangi bir Avrupa müdahalesine imkan bı
rakmamıştır. 

(Banka vak'ası) - 1896 senesi 26 Ağustos Çarşam
ha günü zuhür eden bu vak'a, İstanbul'da çıkan İkinci 
«Ermeni patırtısv) dır ve birincisinden tam 10 ay 26 
gün sonra tertib edilmiştir: «Banka vak'ası)) denilmesi
nin sebebi, Avrupa devletlerinin müdahaleye mecbur 
etmek için Ermeni komitecilerinin Osmanlı bankasına 
silahlı ve bombalı bir baskın yapmış olmalarıdır! O sı
rada bir taraftan da Ermeni evlerinin pencereleriyle bal
konlarından sokaklardaki Türk halkının üstüne bom
balar ve kurşunlar yağdırılmıştır ! Tabii bu vak'a da 
derhal bastırılmış ve işte bundan dolayı (Sultan Ha
mid) e «Kızıl-Sultan)) lakabı takılmıştır! . .  

(Bomba hadidesi) - 1905 senesi 21 Temmuz Cu
ma günü Yıldız camUndeki «Selamlık resm-i alisi))nde 
Sultan Hamid'i öldürmek için bir «Saatli bomba)) pat
latmak suretiyle yapılan ve askerle ahaliden birçok te
lefata sebep olan bu facia İstanbul'daki <<Ermeni pa
tırtılarvmın üçüncüsüdür. Hadiseden sonra yapılan 
araştırmalarda 148 kiloluk infilak maddeleri bulunmuş
tur. 

(Adana vak'ası) - 1 909 senesi 14 Nisan Çarşamba 
günü zuhur eden bu vak'a, Adana şehriyle muhtelif 
kaza merkezlerinde üç gün devam ettikten sonra ikinci 
safhası da 25 Nisan Pazar günü yalnız Adana'da cere
yan etmiştir : Bundan maksat da Kilikya'da bir Ermeni 
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devleti kurmaktır !  Bu kanlı vak'anm mürettibi, Ada
na'daki Ermeni Piskoposu (Muşeg) dir: Bu canavar 
papaz Avrupa'dan birçok bombalar ve silahlarla cep
haneler getirterek adeta bir gizli Ermeni ordusu kur
muştur ! Vak'a günü bu gizli ordu mensupları Türk ma
hallelerine hücum edip birçok cinayetler işlemişler ve 
1850 Türkü şehid etmişlerdir ! .  Tabii bu hadise de bas
tırılmış ve o canavar (Muşeg) ikinci gün İskenderiye'
ye kaçtığı için maatteessüf yakalanamamıştır. 

Yalnız en mühimlerini zikretmekle iktifa ettiğimiz 
bu vak'alar gibi daha birçok Ermeni faciaları vardır : 
Mesela Birinci Cihan Harbinin sonunda ve Türk or
dusunun Erzurum'u Moskofiardan istirdadından biraz 
evvel oradaki meşhur Ermeni komiteci (Antranik) 
Türldere karşı hiçbir zaman unutulmayacak vahşice 
bir katı-i-am tertib etmiştir ! . . 

J3unları takib etmiş bir takım Ermeni ihanetleri 
daha vardır: Mesela Birinci Cihan Harbinden sonraki 
mütareke devrine tesadüf eden 1919  senesi 15 Teşri
nievvel Çarşamba günü Rum patrikiyle beraber İstan 
bul Ermeni Patriki de galip devletlerden bütün Tür
kiye'nin işgalini istemiştir ! Ondan biraz sonra 1920 
senesi 10 Temmuz Cumaıtesi günü Fransız işgalinden 
istifade eden bir Ermeni alayı da Adana'ya girmiştir ! . .  

Bu faciaların hiçbirini kale alınayıp Ermenileri ta
mamiyle masum ve mazlum gösteren <<Ermenistan 
Yüksek Komit�si» yalnız Birinci Cihan Harbindeki 
«Tehcin> meselesini sebepsiz bir zulüm gibi göstermeye 
çalışmaktadır : Fakat bunun da içyüzü o tuhaf komi-

Tiirklük Meseleleri : 1 9  
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tenin yüzünü kızartacak mahiyettedir; çünkü Birinci 
Cihan Harbinde Van Ermenileri düşmanla el-birliği 
ederek 1915 senesi 13 Nisan Salı gününden itibaren 
isyan etmişler ve Rus ordusunun işte o vaziyetten is
tifade ederek 6 Mayıs Perşembe günü Van'a girmesine 
sebep olmuşlardır ! Ruslar Van'a girince Çar'ın emriyle 
bir Ermeni vali tayin edilmiş ve biraz sonra da Muş ve 
Bitlis aynı akıbete uğramıştır : O havali Türklerinin bu 
Ermeni-Rus idaresi aitında uğradıkları müthiş katl-i
amlarla vahşiyane zulümler insanlığın ebediyyen yüzü
nü kızartacak cinayetlerdir i Van gölünün ortalarına 
kayıklarla taşınıp dökülen çocuk, kadın, genç ve ihti
yar Türklerin sayısını ancak Allah bilir ! Zaten o harp 
esnasında Ermeni komitecileri hemen her tarafta isya
na hazırlanmışlar ve birçok yerlerde depolar dolusu 
silah ve cephane biriktirmişlerdir: İstanbul «Emniyet-i 
Umumiyye»sinin Rumi 1332 tarihinde «Ermeni komi
telerinin amaı ve harekat-ı ihtildliyyesi» ismiyle neşret
tiği kitapta bu şenaatlerle cinayetlere ait 122 vesika 
resmi vardır! İşte bundan dolayı 27 Mayıs 1915 Per
şembe günü «Sevkıyyat kanunun ismiyle meşhur Tehcir 
kanunu neşredilmiştir: Acaba harp içinde düşmanla 
el-birliğ'i edenlere karşı böyle bir kanun neşretmiyecek 
tek bir devlet var mıdır? 

Her halde Ermeni komitecileri Türk milletine ifti
ralar savururken, dokuz asırdanberi mevcudiyetlerini 
bile ona medyun olduklarını düşünebilseler kim bilir 
ne vicdan bulıranları geçirirler ! . . 
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İSLAM VE TÜRK TARİHİNDE KIBRIS 
MENKAB ESİ 

Kıbrıs adası bizim Anadolu'nun denize fırlamış 
bir parçasıdır: Hem maddi, hem manevi bir parçası
dır. 

Kıbrıs üzerindeki Türk hukuku yalnız (İkinci Se
lim) devrinden (İkinci Abdülhamid) devrine kadar sü
ren Osmanlı hakimiyetine ve bir de adanın Jeoloji ba
kımından Anadolu ile irtibatından mütevellit coğrafi 
alaka ile askeri ehemmiyetine mürılıasır değildir. Her 
birinin ayrı bir kıyınet ve ehemmiyeti olan diğer hakla
rımız da §öyle sıralanabilir : 

ı - Bugün Türk unsurunun aleyhine gösterilen 
beşte bir nüfus nisbeti tamamtyle sun'i ve zahiridir: 
Çünkü Kıbrıs Türkleri ötedenberi ticaret, ziraat, me'
r:mriyyet, askerlik vesaire gibi muhtelif sebepler ve za
ruretlerle Ana-vatanın muhtelif yerlerine dağılmayı pek 
tabi bir adet haline getirmişlerdi; mesela Ehl-i Salip 
tarihinin meşhur mütehassısı (Michaud) 1934 de neş
rolunan ııCorrespondance d'Orient» ismindeki eserinin 
dördüncü cildinin 54 üncü sahifesinde, 183l 'de ziyaret 
ettiği Kıbrıs adasındaki Türklerin oradan ayrılışlarını 
toprakların kısırlaşmış olmasıyla izah etmektedir. Dün
yanın üç kıt'asına yayılan muazzam bir imparatorlukta 
bu hal pek tabiidir. Rumların umumiyetıe yerinde kal-
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maları da askerlikle, memuriyetle ve hatta Türkler 
kadar ziraatle alakadar olmamalarındandır. İngiliz iş� 
galinden sonra Türklerin adaya dönmemeleri de ecne
bi hakimiyeti altında mahkum unsur vaziyetine düşme
rnek içindir : Bu nokta da bazı Garp seyahatnamelerin
deki şehadetlerle sabittir. Kıbrıs tarihinin en mühim 
mütehassısı (Louis de Mas-Latrie) 1879'da Paris'te 
neşrolunan «L'Ilede ÇHYPREıı ismindeki meşhur ese� 
rinin 94-95 inci sahifelerinde adanın İngilizler tarafm
dan işgal edildiği sırada nüfus vaziyetinin şöyle oldu
ğunu anlatır : 

Rumlar 
Türkler 
Ma rünller 
Ermeniler 
Ka to lik Latinler 
Muhtelif yabancılar 

- 95.000 
- 45.000 

1 .500 
300 

1 .000 
200 

Bu vaziyete göre bugün adada oturan Kıbrıs 
Türklerinin 1 20.000'i bulan yekünu umumi nüfusun 
ancak beşte birini teşkil edebildiği halde, İngiliz işga
linin bidayetlerinde ada nüfusunun yarısına yaklaştığı 
ve Rum nütusunun da tam yarısına muadil olduğu 
muhakkak demektedir. 1323 = 1907 de neşredilen «Me
malik-i Osm8.niyye cep atlası»nda «Devlet-i aliyye-i 
Osmaniyyenin alıval-i coğrafiyye ve istatistikıyyesi»n
den bahsedilirken, 205 inci sahifeye tesadüf eden «Kıb� 
bıs» fırkasında 1319= 1903 nüfus tahrifinde ada halkı 
246.519 yekünuna yükselmiş gösterilir :  (Şemsüddin 
Sami) nin «Kaamüs-ül-a'lam» ının «Kıbrıs» maddesine 
nazaran bu yekünun üçte biri Müslüman-Türk'tür. 
İşte bundan anlaşıldığına göre, İngiliz işgaline tesadüf 
eden 1878 de yüzde eliiye yakın olan Türk nüfusu 25 

Eskikitaplarim.com



293 

sene sonra 1903 de üçte bir nisbetine inmiş demektir : 
1903 den bugüne kadar geçen 63 yıl içinde hasıl olan 
bugünkü beşte bir nisbetinin bütün mes'uliyyeti, Türk
lere karşı Rumları himaye etmiş olan adaletsiz İngiliz 
idaresine aittir ve tamamiyle sun'i ve zahiri bir neti
cedir; bu haksız neticenin husülünde İngilizlerin mü
samahasiyle Yunanistan'dan son zamanlarda akın eden 
Yunan muhacirleri ve bilhassa birçok Müslüman-Türk
leri Ortodoks-Rum gösteren Hıristiyan nüfus memurla
rının resmi vesikaları matbuata akseden sahtekarlıkla
n da mühim bir riyazi amil olmuştur. Bu hakikat, 
Fransa Başvekaletinin (<Direction de la Documentation» 
dairesiyle ((Centre des Hautes etudes d'administration 
musulmane» müessesesi tarafından 9 Ağustos 1952'de 
neşredilen ((Notes et etudes documantaires : Les Mu
sulmans dans le monde» ismindeki istatistik risalesi
nin 12 nci sahifesinin 2 nci sütunundaki Kıbrıs nüfus 
fıkrasında hakiki Rum-Ortodoks cemaatinin yalnız 
361 .373 kişiden ibaret gösterilmiş olmasiyle sabittir. 
İşte bütün bunlardan dolayı bugün nüfus nisbeti ba
kımından dört yüz küsur bin Rum'a mukabil yalnız 
yüz yirmi bin Türkten bahsedilmesi kat'iyyen doğru 
değildir : Bu vaziyete karşı muhtelif sebeplerle ana-va
tanın muhtelif yerlerinde yaşayan dört yüz bin kadar 
Kıbrıs Türkünün de hesab edilmesi, Kıbrıslı olm ayan 
son Yunan muhacirlerinin hesaba katılmaması ve nü
fnsta sahtekarlık edilerek Rum gösterilen Türklerin 
meydana çıkarılması en tabii bir adalet ve hakkaniyet 
icabıdır ; o takdirde Kıbrıs'daki yüz yirmi bin Türkle 
beraber adanın mukadderatında söz sahibi olan yarım 
milyonu mütecaviz Türk kitlesine nisbetle Kıbrıs Rum
ları ancak bir akalliyet teşkil edebilir. Fransa Başve
kaJetinin gene ayni istatistik risaJesine göre Kıbrıs'ta 
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Rumlardan başka Ermeniler, Maruniler, Katalik-Latin
ler vesaire de vardır ve bunların yekunu da 7.756'dır. 
Adanın mukadderatında tabii bunların da reyi olmak 
lazımdır. 

2 - Antropoloji bakımından Kıbrıs Rumlarının 
ne eski Yunanlılarla, ne de şimdiki Yunanistan'la ve 
Yunanlılıkla hiçbir alakaları yoktur: Bu kütle karma
karışık Bizans, Latin, Arap, Acem, Ermeni, Yahudi, 
Süryani, İslav, Habeş ve daha birçok Avrupa, Afrika 
ve Asya kanlarının ihtilatından hasıl olmuş mahalli 
bir melez cemaattir; son zamanlarda siyasi mülahaza
lc.rla Yunanistan'dan sevkedilmiş olan muhacirlerin bu 
yerli cemaatla tabii hiçbir ırki alakaları yoktur. Meş
hur Antropoloji alimi (Eugı:me Pittard) 1 924'de neşro
lunan ((Les races et l 'histoireıı ismindeki eserinin 365 
inci sahifesinde bu mühim noktayı şöyle tesbit etmek
tedir : 

((Karadeniz'le Adalar - denizi etrafında ve Anado
lu ile Orta-Akdeniz'de sıralanan nüfus kütlelerinin ek
serisine hiçbir zaman fazla nisbette Yunanlı karışma
mış olduğu halde, bunların damarlarında Yunan kanı 
bulunmadığı halde bütün bunlar hep Yunanlılaştırıl
mıştır.» 

Müverrih (Michaud) da yukarıda bahsettiğimiz 
eserinin ayni cildinin 6 1-62 nci sahifelerinde Kıbrıs'ın 
bu ırki vaziyetini şöyle anlatır : 

«Yunanlılar Ve Fenikelilerle Nil vadisi ve Rabeşis
tan milletleri bu adaya sırayla kalabalık muhacir küt
lelerini tekmil adetleri, kanunları ve ildhlarıyla bera
ber gönderdiler. İşte bu suretle birçok milletlerin iş
tirakinden dolayı daha ilk zamanlardan itibaren Kıbrıs 
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halkı bir haZ:ita haline gelmiş, arazi muhtelif devletle
re ayrılmış ve adaya muhtelif isimler takılmıştır.» 

Bu vaziyete göre Yunanistan'ın Kıbns'taki Orta� 
doks cemaatiyle hiçbir ırki ve milli alakası yok demek
tir. İşte bu suretle sonradan Yunanlaştırılan bu yerli 
cemaatin ((Rumn sayılması sırf mezhep ve dil sahala
rına münhasır bir kültür birliğinden dolayıdır. Buna 
mukabil, (İkinci Selim) devrindeki Osmanlı fethi üze
rine Anadolu'dan nakledilen ve bugün Kıbrıs'la Ana
vatana yayılan ada Türkleri, ırk, din, dil, mezhep, coğ
rafya ve tarih birliği bakımından Türkiye Türklüğün
den ayrılmasına imkan olmayan bir kütledir. 

3 -- Kıbrıs meselesinde Yunan emperyalizminin 
yegane istinat noktası nüfus meselesinden ibarettir: 
Fakat bu sun'i ve zahiri meselenin mülkiyyet hakkı 
bakımından bir mi'yar olması lazım gelecek olursa, yer 
yüzündeki bütün statükoların bozulmasını ve bütün 
dünya siyasi haritasının yeniden tanzimini beynelmilel 
bir hak ve adalet düstur olarak kabul etmekten baş
ka çare kalmıyacaktır ! Acaba ((Birleşmiş Milletler» 
içinde böyle bir prensip kabul edebilecek tek bir devlet 
var mıdır? Mesela İngiliz dilini kullanan Amerika Bir
leşik Devletlerini ingiltereye ilhak edivermek doğru 
mudur? 

Bizim Kıbrıs üzerindeki tarihi hukukumuzun iki 
menbaı vardır: Bunların biri dini, biri millidir. Mila
dın 1040 tarihinde büyük Selçuki devletinin kurulu
şundan itibaren dokuz asır islam aleminin mukadde
ratına tamamiyle hakim olan Türk ırkı, (Yavuz Sul
tan Selim) in 1517  senesi 20 Şubat Cuma günü Halife 
ilanından 1 924 senesi 3 Mart Pazartesi günü Hilatetin 
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ilgasına kadar 407 sene resmen İslamiyyetin başında 
bulunmuş olmak itibariyle Hlilfet makamının Hulefay-ı 
Raşidin, Emevi ve Abbasi devirierinden intikal eden 
bütün tarihi hukukunun yegane meşru varisidir. Bu 
haklar, İsJamiyeti neşir, takviye ve müdafaa uğrunda 
asırlarca hiç durmadan dökülmüş Türk kanıarına is
tinad etmektedir. Bundan sonra görecegımız gibi, 
( İkinci Selim) devrinde Türk ordusu Kıbrıs fethine gi
derken bu kanlı seferin meşrüiyyetini isbat için neş
redilen meşhur fetvada bile işte o tarihi ve dini hu
kuka istinad edilmiştir ; çünkü Hulefay-ı Raşidin'den 
(Hazret-i Osman) devrinde Müslümanlar Kıbrıs ada
sını işgal edip haraca bağlamışlar ve daha sonra Ab
basiler devrinde de doğrudan doğruya ilhak edip bir 
buçuk asırdan fazla bir zaman İslam idaresinde bulun
durınuşlardır. Osmanlı devleti Kıbrıs seferini açarken 
işte bu İslam haklarına istinad etmekte olduğunu ilan 
etmiştir. 

İkinci Selim devrinde başlayan Müslüman-Türk 
hakiıniyyeti de ı571 senesi ı 5  Eylül Cumartesi günü 
Kıbrıs i'etlıinin ikmalinden itibaren ı878 senesi 4 Ha
ziran Salı günü mecburiyye tle imza edilen muahede 
mucibince adanın İngiliz işgaline girdiği tarihe kadar, 
Miladi takvim ıslahından mütevellit fark da hisab edil
mek şartiyle tam 306 sene, 8 ay ı9 gün sürmüştür. 
(İkinci Selim) devrindeki seferde Kıbrıs'a asker ihra
cından fethin ikmaline kadar geçen ı sene, 2 ay, ı7  
gün de hisab edildiği takdirde, bu müddet 307 sene, ll  
ay, 6 günü bulur. ı878 mukavelesinden 24 Temmuz ı923 
tarihindeki Lozan muahedesine kadar 45 sene, ı ay, 
20 gün süren İngiliz işgali esnasında Kıbrıs adası hu
kuk bakımından Türk hakimiyyetinde bulunmuş ol-
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mak itibariyle, bu son müddet de yukarıdaki yekuna 
ilave edildiği takdirde, fiili ve hukuki Osmanlı - Türk 
hakimiyyetinin 353 sene, 26 gün sürmüş olduğu anla
şılır. Emevi ve Abbasi devirlerinde mecmuu 255 sene 
tutan ilk İslam hakimiyyet asırları da bu rakama ila
ve edilince, Müslüman-Türk milletinin Kıbrıs adası üze
rinde dini ve milli safhalara ayrılan tarihi hukuku 
yalnız bunlarla 608 senelik bir yekuna yükselmiş olur. 
Buna mukabil, Yunanistan'ın Kıbrıs'da bir saniyelik 
bile bir tarihi hakkı yoktur! .  

İlk İslam hakimiyyetlerinden sonra Miladın 970 ta
rifinden 1 191 tarihine kadar tekrar Bizanslıların eline 
geçen Kıbrıs adası 221 sene süren bu Şarki-Roma l;ıa
kimiyyetinden sonra Haçİı seferleri esnasında İngiltere 
kralı (Arslan-Yürekli Richard) tarafından zaptedilmiş, 
er tesi sene, yani 1 192 tarihinde Fransız Haçlılarından 
meşhur (Guy de Lusignan) a devrolunmuş ve işte o 
tarihten itibaren bir Fransız krallığı şeklini almıştır. 
Küçük ve zayıf bir devlet olan bu krallık 1426 tari
hinde Mısır Kölemen devletinin yüksek hakimiyyetini 
kabule mecbur olarak senede sekiz bin duka altını ha
raca bağlanmış ve nihayet 1489 tarihinde Venedikliler 
Kıbrıs'ı işgal edip krallığa nihayet verdikten sonra da 
Kölemen sultanıarına aynı haracı tediye etmekte de
vam etmişlerdir. (Yavuz Sultan Selim) Mısır'ı fetheder 
etmez Kahire'ye (Alosio Mocenigo) ve (Bartolomeo 
Contarini) isimlerinde iki Venedik elçisi gelip Köle
men devletine varis olan Türkiye'nin Kıbrıs adası üze
rinde yüksek hakimiyyet hakkını kabul etmiş ve ı 7 
Eylül 1517 Perşembe günü akdedilen muahede muci
bince o haktan mütevellit sekiz bin altınlık haraç ar
tık Türk hazinesine tesviye edilmiye başlamıştır. İşte 
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bu vaziyyetten anla§ılacağı gibi, Kıbrıs adası (İkinci 
Selim) devrinde doğrudan doğruya Türk idaresine ka
tılmadan evvel uzun bir zaman Osmanlı <<Hakimiyyet-i 
aliye»si altında bulunmu§tur. Bu yüksek hakimiyyet 
devri, yukarıda gördüğümüz muahede tarihinden itiba
ren (İkinci Selim) devrinde Kıbrıs seferi açılacağı sı
rada Venedik Cumhuriyetiyle siyasi münasebetlerin ke
silmesine tesadüf eden ı4 Mart ı570 tarihine kadar tam 
52 sene, 5 ay, 27 gün sürmü§tür. Bu devir, ı878'de baş
layan ve 45 sene, ı ay, 20 gün süren İngiliz işgali es
nasında hukuk itibariyle devam eden Türk «Hakimiy
yet-i aliye» sine benzetilebilir: Bu iki «Hakimiyyet-i 
aliye» devrinin mecmüu 97 sene, 7 ay, ı7 gün tutmak
tadır. Buraya kadar gözden geçirdiğimiz beş devrin 
mecmuu da 660 sene, 6 ay, 23 gündür. Netice olarak 
Kıbrıs adası üzerinde Osmanlı devletinin resmen isti
nad ettiği İslam tarihiyle onun devamı olan Müslü· 
man-Türk hakimiyyetinden mütevellit pukukumuz di� 
ni ve milli mahiyyetıerine göre şöyle bir tasnife tabi 
tutulabilir : 

ı - Birinci devir, Hicretin Birinci ve Miladın Ye
dinci asrında Hilafet makamının yüksek hakimiyyeti 
altına alınan adanın haraca bağlı olduğu devirdir ; 
[ 

2 - İkinci devir, Hicretin İkinci asrının sonların
da ve Miladın Dokuzuncu asrının başlarında Kıbrıs'ın 
fethi ve Hlafet arazisine ilhakı üzerine bir İslam eya
leti şekline girdiği devirdir; 

3 - Üçüncü devir, Hicretin Onuncu ve Miladın 
Onaltıncı asrında Mısır'ın fethi üzerine Osmanlı im
paratorluğunun Kölemen devleti arazi ve hukukuna 
varis olmasından dolayı Kıbrıs'a sahib olan Venedik 
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Cumhuriyetinin ada üzerinde Türk yüksek hakimiy· 
yetini kabul ederek o zamana kadar Kahire hükümeti
ne tediye etmekte olduğu tabiiyyet haracını yeni bir 
muahede mucibince Osmanlı hazinesine tesviyesiyle 
başlayan dev.redir; 

4 - Dördüncü devir, gene Hicretin Onuncu ve 
Miladın On-altıncı asrında Venediklilerin Kıbrıs'ı bir 
korsan ya ta ğı haline getirmelerinden dolayı, yukarıda
ki üç devrin temin ettiği tarihi hukukuna istinad eden 
Osmanlı devletinin Kıbrıs adasını fethedip doğrudan 
doğruya kendi idaresine alınasiyle başlayan ve asır
larca devam eden en uzun devirdir ; 

5 - Beşinci devir, On-dokuzuncu asrın sonlarında 
Osmanlı (<Hakimiyyet-i aliye»si baki kalmak, adanın 
Şer'iyye ve Evkaf idareleri İstanbul'a tabi olmak ve 
her sene mahalli idare masarifi çıktıktan sonra fazla 
kalan ve mikdan 92.800 İngiliz altını olarak tesbit edi
len varidat Osmanlı hazinesine tediye edilmek şartiyle 
İngiliz işgaline terkolunmasiyle başlayıp Lozan mua
hedesine kadar devam etmiş olan son devredir. 

Bugün Türkiye devletinin Kıbrıs adası üzerindeki 
tarihi hukuku işte bu altı asrı aşan beş devrin temin 
ettiği dini ve milli hakların mecmuundan mürekkeptir : 
Coğrafi ve askeri haklarımız da pek tabii olarak bun
lara inzimam etmektedir; çünkü Kıbrıs adası Yunanis
tan'ın değil, Anadolu'nun bir parçasıdır. Buna muka
bil, Yunanistan'ın hiçbir tarihi hakkı yoktur: Çünkü 
Bizans imparatorluğunun bile varisi Türkiye'dir, daha 
düne kadar bizim bir vilayetimiz olan Yunanistan de
ğildir. 

Kıbrıs üzerinde İslam tarihinden intikal eden ha.k
larımız da milli hukukumuz kadar mühimdir ve bun-
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dan evvel'ki vıım.-rtı.ıı;da da söylediğimiz gibi, On-altıncı 
asırdaki Kıorıs rnthinde Osmanlı devleti işte bu Müs
lüman hukukuııa istinad ettiğini Meşihat makamının 
tarihi bir fetvasiyle efkar-ı umumiyeye resmen ilan et
miştir. 

(Kanuni Sultan Süleyman) ve (İkinci Selim) de
virlerinde 28 sene, l l  ay Meşihat makamında bulun
muş olan büyük ve meşhur Şeyh-ül-İslam (Ebussuud 
Efendi) nin Kıbrıs hakkında da vermiş olduğu şu si
yasi fetvada bu seferin meşruiyyeti, İslamiyyetin ilk 
zamanlarında bu adayı fethetmiş olan Müslüman-Arap
lardan sonra İslar_ı aleminin başına geçmiş olan Müs
lüman-Türklere intikal eden tarihi haklara istinad et
tirilmektedir ; (Peçevi) tarihinin 1283 İstanbul tab'ının 
birinci cildinin 486-487 nci sahifelerinde bulunan bu 
meşhur fetva şöyledir : 

((Sabıkaa bir vilayet dar-ı İslamdan olup ba'de-ze
manin küffar-ı kahsar müstevli olup medaris ve mesa
cidin harab-u-muattal ve menabir-ü-mahafilin küfr-ü
daltUet ile maltimtil ve nice türlü ef'iili habzse ile dzn-i 
İsliima ihanet kasd eyleyüp ve etraf-ı iileme evza-ı ka
bzhaların işaat eyleseler, Pdrlişah-ı dinpenah Hazretleri 
hamzyyet-i İslam mulctezasınca diyar-ı mezkilru kül
far-ı haksar elinden alup dar-üZ-İslama ilhak eylemeye 
azimet ve himmet buyursalar, sabıkaa mezkilr kefere
nin tasarruflarında olan ahar vilayetler müsiilaha olun
duleta ellerine verilen ahdnamede mezkilr vilayet dahil 
olmağZa Şerzat-i mutahhare mitcibince mezkilr ahdna
me nakzına azzmet buyurmalarına mani olur mu? Be

yan buyrula. 

El-cevab - Allahu a'lem asla mani olmak ihtima
li yoktur.ıı 
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İLK İSLAM DEVRi 

Kıbrıs seferinin meşrfıiyyet vesikası olmak üzere 
neşredllen bu fetv§.nın istimıJd ettiği tarihi hak mese
lesi, Miladın Yedincı ve Hicretin Birinci asrında Bi· 
zanslıların elinde bulunduğundan bundan evvel de 
bahsetmiş olduğumuz Kıbrıs adasının üçüncü Halife 
(Hazret-i Osman) devrinde ve meşhur (Muaviye) nin 
Şam valiliği esnasında Müslüman-Araplar tarafından 
işgaliyle alakadardır: İslam donanmaları, imparator 
(İkinci Constant) devrine tesadüf eden 649 Miladi ve 
23 Hicr! tarihinde Bizans surlarına taarruz ederken 
Kıbrıs adasını işgal edip senede yedi bin dinar haraca 
bağlamışlar, İmparatorun bizzat kumanda ettiği Bi
zans donanmasını mağlub etmişler ve birçok esir ve 
ganimet alarak Şam'a götürmüşlerdir; Şark ve Garp 
menbalarında bu meseleye ait birçok tafsilat vardır. Bu 
ilk İslam hakimi yy eti Miladın 7 46 tarihine kadar 97 
sene sürmüştür. Fakat Kıbrıs'ın İslam ülkesine doğru
dan doğruya ilhakiyle bir eyalet şeklinde Müslüman 
idaresine girmesi daha sonra, Hicretin ı 90 ve Miladın 
806 tarihindedir ve meşhur Abbasi Halifesi (Harun
ür-Reşid) in hilafet devrine müsadiftir. (Harun) un bu 
hareketine sebep Bizanslıların haraç vermekten imti
na etmiş olmalarıdır. İşte bu suretle İslam idaresine 
giren Kıbrıs adası ancak Miladın 964 tarihinde Bi
zanslılar tarafından istirdad edilineeye kadar 158 sene 
bir İslam eyaleti halinde kalmış ve ondan sonra muh
telif Hıristiyan devletlerinin eline geçmiş olduğu ,için, 
(Ebussuud Efendi) nin fetvasında söylediği gibi, İs
lam medeniyetinin eserleri hem harab olmuş, hem tah
rib edilmiştir. Bundan evvel de söylediğimiz gibi, bu 
ilk iki İslam devrinin mecmuu 255 sene tutmaktadır. 
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On-altıncı asırdaki atalarımız Kıbrıs'ı fetheder-
1erken tarihi hukuk sahasında yalnız işte bu dini ve 
İslami haklara istinad ediyorlardı : Fakat biz bugün 
harici siyaset sahasında bu en büyük Anadolu adası 
üzerindeki hukukumuzu müdafaa ederken, onların bize 
kanlarıyla temin ettikleri milli ve tarihi hakianınıza 
da istinad edebileceğimiz için, Kıbrıs'ın yegane meşru 
varisi ve her manasiyle sahibi vaziyetinde bulunduğU
muzu unutmamalıyız. 

VURULAN DARBE 
Bizim Kıbrıs için döktüğümüz kanlar, yalnız ada

nın tetnine münhasır zannedilmemelidiı . (J. Laurent) 
ın ccByzance et les Turcs seldjoucides» ismindeki ese
rinin 1913  Paris tab'mın 93 üncü sahifesinde de izah 
edildiği gibi, Malazgirt meydan muharebesinde Bizans 
imparatorluğunun bel-kemiğine indirilen kaahir dar
be üzerine muhteşem Türk orduları Miladın 107 1  se
nesinden 1073 tarihine kadar iki sene içinde Üsküdar 
sahillerine dayanmış, bugünkü Türkiye devleti işte o 
sayede kurulmuş ve muazzam bir hamleyle nihayet 
Akdmiz yalılarına ayak basan Türklüğün o sahada Hk 
karşılaştığı büyük mesele Kıbrıs gailesi olmuştur. Prof. 
Osman Turan'ın ccOrta Çağlarda Türkiye-Kıbrıs müna
sebetleri» ismindeki risalesinde bu gaile hakkında bir
çok mühim izahat vardır. Kıbrıs'ın Anadolusuz ve Ana
dolu'nun da Kıbrıssız yaşayamıyacağı işte o zamandan 
itibaren anlaşılmış tarihi bir hakikattir. Anadolu'nun 
Müslüman - Türkleriyle o zamanki Kıbrıs'ın müteassıp 
Hıristiyan. sahipleri arasında geçen kanlı ve kansız as
keri, siyasi, iktisadi ve ticari ihtilaflarla münasebetıerin 
heyec•mlı tarihi, bu vaziyetin bütün teferrüatiyle tes
bitini temin edecek büyük bir menkabe mahiyyetinde-
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dir ve bu menkabenin başlıca arnili Kıbrıs Hıristiyan
larının daha Danişınendi ve Selçuki devirlerinden iti
baren ikide bir Anadolu salıilierimize yaptıkları akın
larla tecavüzlerde gösterilir. (Mas-Latrie) nin bundan 
evvel bahsi geçen eserı, bu tarihi mücadelenın kanlı te
ferruatiyle doludur. Yunanistan'ın bugün Kıbrıs me
selesini bu kadar alevlendiıip adayı kana boğarak Ya
km - Şark su)hünü tehlikeye düşürmesinin en mühim 
sebepleri ikiye irca edilebilir: Bunların biri adalar zin
cirinin son halkasını da elde ederek Garbi-Anadolu'yu 
km bir çember içine almak ve ikincisi de işte o Selçuki 
ve onu takib eden Tavaif-i Müluk devirlerindeki Hıris
tiyan - Kıbrıs ve Müslüman - Türk mücadelesini yeni 
şartlarla tazelemekten ibarettir. Bu müstakbel mücade
lenin Garbi - Anadolu ve İstanbul hedefleri de «Me
galo - idea))nın ilk mümessillerinden olan ve bugünkü 
Yunan devleti teşekkül ettiği zaman bir aralık dikta
törlüğünde bulunan meşhur (Capo d'İstria) tarafından 
tayin ve tesbit edilmiştir. (Jacques Ancel) in «Peuples 
et nations des Balkans)) ismindeki eserinin 1930 Pa ris 
tab'ının 1 58 inci sahifesinde de tasrih ve izah edildiği 
gibi, bir zaman Rus Hariciyye nazırlığında da bulun
muş olan bu asi Yunan sergerdesi, daha 1828 tarihin
den itibaren Yunanistan'ın adalar siyasetini tesbit 
ederken Rodos ve Kıbrıs adalarını en mühim hedef gös
termiştir. İşte bundan dolayı Yunanistan'la ırkL mil
li, tarihi ve coğrafi hiçbir alakası olmayan Kıbrıs yal
nız m€thut «Megalo-idea» meselesiyle alakadardır. 

Herhalde Kıbrıs adası Türk idaresinde hulunma
dıkça veyahu,t bir düşman elinde bulundukca.ı �-� 
ye daima zarar verebilecek çok tehlikeli v.o11 Sotı ı;ı��e 
hayati bir sevk-ül-ceyş üssüdür. Bu haWkatli'I Qr'ıXk 
bütün dünyaya anlatılmalıdır. 
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