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PRESENTING 

Afro-Eurasia is a term that defines Africa and Eurasia as a single continent. This 
continent is called the Old World. The mainland of Afro-Eurasia is defined as the 
World Island geopolitically. While the relations between the Afro-Eurasian 
countries and their cities have developed in the economic, political, cultural and 
even social fields on one hand, academic relations among social scientists are 
gradually improving on the other. Within this framework, the significance of the 
development of an effective communication network among scholars working in 
the field of Social Sciences and Educational Sciences in Afro-Eurasian countries and 
cities, strengthening of intellectual and academic exchanges, mutual cooperation, 
knowledge and experience sharing is evident. 

International Congress on Afro - Eurasian Research will contribute to raising 
awareness and comparing various cultural perspectives in the field of social 
sciences and educational sciences. Thus, academicians from Afro-Eurasian 
countries and cities will be able to easily present their academic activities and 
work, and contribute to the social sciences and educational sciences in general and 
regional sense. 

The objective of the Congress is to become a common centre in which congresses 
will be held every year in order to share academicians' work, new findings and 
opinions about regional affairs and problems, and methods and approaches to 
these issues. The Congress also serves to discover the trends in the academic and 
intellectual circles of Afro-Eurasian countries and cities. The Congress will be held 
in a different Afro-Eurasian country every year. 

After gaining the first experience in Kazakhstan and the second experience in the 
geography of Spain and the Andalusian civilization, we are very proud to announce 
that the third experience did be held in Istanbul (October 19-,21-2017), the city of 
balance of Afro-Eurasia.  

The main purpose of this congress is the interaction between civilizations and 
cultures. We are proud to present our valuable readers the abstract book for reach 
the goals of the congress. 

 

Assoc. Prof. Dr. Niyazi KURNAZ – Asst. Prof. Dr. Hakan ARIDEMİR  
Asst. Prof. Dr. Özer ÖZÇELİK - Asst. Prof. Dr. Halil ADIYAMAN 

On behalf of the Congress Organizing Committee  
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SUNUŞ 
 
Afro-Avrasya, Afrika ve Avrasya’yı tek bir kıta olarak tanımlayan terimlerdir. Bu 
kıta Eski Dünya olarak adlandırılmaktadır. Jeopolitik açıdan Afro-Avrasya’nın 
anakarası Dünya Adası olarak tanımlanmaktadır. Afro-Avrasya ülkeleri ve şehirleri 
arasındaki ilişkiler bir taraftan ekonomik, politik, kültürel ve hatta sosyal alanlarda 
gelişirken, diğer taraftan sosyal bilimciler arasındaki akademik ilişkiler de giderek 
artmaktadır. Bu çerçevede, Afro-Avrasya ülkelerinde ve şehirlerinde Sosyal 
Bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında çalışan akademisyenler arsında etkili bir 
iletişim ağının geliştirilmesinin, entelektüel ve akademik değişimlerin 
güçlendirilmesinin, karşılıklı işbirliği, bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasının 
önemi açıktır. 

Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi Sosyal bilimler ve Eğitim Bilimleri alanında 
yapılacak çalışmalarda farkındalık oluşturmaya ve çeşitli kültürel perspektifleri 
karşılaştırmaya katkı sağlayacaktır. Böylelikle, Afro-Avrasya ülkeleri ve 
şehirlerinden akademisyenler akademik faaliyetlerini ve çalışmalarını kolaylıkla 
sunabilecek, Sosyal bilimler ve Eğitim Bilimleri alanındaki çalışmalara genel ve 
bölgesel anlamda katkı sağlayabileceklerdir. 

Kongrenin amacı, akademisyenlerin çalışmalarını, bölge meseleleri ve sorunlarına 
dair yeni bulgularını ve görüşlerini ve bu konulara yönelik yöntem ve 
yaklaşımlarını paylaşmaları için her yıl düzenlenerek ortak bir merkez haline 
gelmektir. Kongre Afro-Avrasya ülkelerinin ve şehirlerinin akademik ve 
entelektüel çevrelerde var olan eğilimlerin keşfedilmesine de hizmet etmektedir. 
Kongre, her yıl farklı bir Afro-Avrasya ülkesinde düzenlenecektir. 

Buradan hareketle Afro-Avrasya coğrafyasında Batı-Doğu, Güney-Kuzey ekseninde 
İstanbul’un denge merkezi konumuna yükseldiği böylesi bir süreçte, ilk tecrübeyi 
Kazakistan'da ikinci tecrübeyi İspanya coğrafyasında ve Endülüs medeniyet 
havzasında yaşadıktan sonra, üçüncü kongreyi yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle 
Afro-Avrasya'nın denge şehri İstanbul’da düzenlemiş bulunuyoruz. Bu kongrenin 
asıl amaçlarından olan medeniyetler ve kültürler arası etkileşimin geçmişte olduğu 
gibi günümüzde ve gelecekte de bir dengeye oturtulabilmesi adına kongre bildiri 
özetleri kitabını siz değerli okuyucularımıza sunmanın gururunu yaşıyoruz . 

 
Doç.Dr. Niyazi KURNAZ – Yrd. Doç. Dr. Hakan ARIDEMİR  

Yrd. Doç. Dr. Özer ÖZÇELİK - Yrd. Doç. Dr. Halil ADIYAMAN 
Kongre Düzenleme Kurulu Adına 
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KIRGIZ DESTANLARINDAN KIRGIZ 
TARİHİ, KÜLTÜR VE GELENEKLERİNE 

Gülnisa AYNAKUL 

Doç. Dr., Siirt Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 
gaynakulova@gmail.com 

ÖZ 

Kırgız Türkleri göçebelere özgü savaş sanatının en eski yöntemlerini uzun zaman muhafaza etmişlerdir. 
Bulunduğu coğrafya, iklim şartları ve siyasî durum, Kırgız Türklerinin XIX. yüzyılın ortasına kadar bozkır usulü 
savaş ve yöntemlerini kullanmalarına yol açmıştır. Çetin savaşlar ve aralıksız mücadelelerle dolu Kırgız tarihi, 
topraklarını istila eden düşmanlara karşı bağımsızlık ve özgürlüklerini korumasıyla geçmiştir. Kırgız Türkleri 
asırlar boyunca işgal güçlerine karşı mücadele ederek milletini, vatanlarını, dil ve kültürünü korumuşlardır. Harp 
zamanı, seferler, akınlar, boylar arası çatışmalar, hayvan sürülerini hırsızlardan korumak, gerektiği zaman geri 
çekilmek gibi eylemler askerlerin her zaman savaşa hazır olmalarını, ustaca at kullanabilme, fiziki güç, 
dayanıklılık, çeviklik, sürat, zihin çevikliği gibi vasıflara sahip olmalarını gerektirmekteydi. Başka bir deyişle Kırgız 
Türkleri, gençlerin çok erken yaşlardan beri oynadıkları, severek izledikleri, eğlendikleri halk oyunları ve 
müsabakalarının sağladığı vasıf ve niteliklere, bu geleneklerin yetiştirdiği yiğitlere ihtiyaç duymaktaydı. Manas, 
Er Tabıldı, Kurmanbek, Canış - Bayış, Er Töştük, Caᶇıl Mırza vs. gibi Kırgız destanlarında, söz konusu dönemlerde 
Tanrı Dağları’nı ziyaret eden Rus ve yabancı seyahatçiler, bilim insanlarının notlarında Kırgız kültür ve 
gelenekleri, geleneksel Kırgız oyunları, sporları, Kırgız halkının vatan sevgisi, kahramanlık anlayışlarını vs. 
yansıtan değerli bilgilere rastlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Kırgız Oyunları, Geleneksel Kırgız Sporları, Kırgız Kültürü ve Gelenekleri, Türk 
Destanları, Türk Kültürü 

FROM KYRGYZ EPICS TO KYRGYZ HISTORY, CULTURE AND TRADITIONS 

ABSTRACT 

The Kyrgyz people have preserved the oldest methods of nomadic martial art for a long time. The political 
situation, geographical and climatic conditions of the country have led the Kyrgyz people to use the steppe 
nomadic style of war and methods until the middle of the 19th century. The history of Kyrgyz is full of tough 
battles and endless struggles. The Kyrgyz people have passed long difficult way, protecting the independence 
and freedom of the people against enemies invading their lands. The Kyrgyz people have protected their 
homeland, national unity, language and culture by struggling against occupation forces for centuries. Warfare 
time, military expeditions, raids, conflicts of the clans, protecting animals from thieves, retreating from the 
battlefield when necessary, required that soldiers always had to be ready for war, use horses skilfully and have 
the qualities such as physical strength, endurance, agility, speed and mind agility. In other words, Kyrgyz people 
needed skills and qualities provided by traditional Kyrgyz games and sport competitions that young people 
played, liked and enjoyed since very early ages. Kyrgyz epics such as Manas, Er Tabyldy, Kurmanbek, Janysh-
Bayish, Er Töshtük, Janyl Mirza etc. and notes of Russian and foreign travellers, scientists who visited the Kyrgyz 
land, have valuable information reflecting Kyrgyz culture and Kyrgyz traditions, traditional Kyrgyz games and 
sports. There are also informations about patriotic feelings of Kyrgyz people, their understanding of bravery, 
heroism etc. 

Keywords: Kyrgyz Culture and Traditions, Traditional Kyrgyz Games, Traditional Kyrgyz Sports, Turkish Culture, 
Turkish Epics 
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GİRİŞ 

Kırgızlar, Orta Asya’nın en eski topluluklarından biridir. Günümüz Orta 
Asya’da yaşayan halklar arasında tarihte adına bu kadar erken devirde 
rastlanan başka bir topluluğa rastlanmamıştır (Бартольд, 1963: 474). 
Kırgızlar, asırlar boyunca işgal güçlerine karşı mücadele ederek vatanlarını, 
dilini, kültürünü, geleneklerini korumuşlar, bunun yanısıra pek çok 
nesillerin oluşturduğu kültürel miraslarını geliştirmeyi de başarmışlardır. 
Örneğin Kırgız Türkleri, göçebelere özgü savaş sanatının en eski yöntemlerini 
uzun zaman boyunca muhafaza etmişlerdir (Радлов, 1991, II: 322). 
Bulunduğu coğrafya, iklim şartları ve siyasi durum Kırgız Türklerinin XIX. 
yüzyılın ortasına kadar bozkır usulü savaş ve yöntemlerini kullanmalarına 
yol açmıştır. Çetin savaşlar, aralıksız mücadelelerle dolu Kırgız tarihi, 
topraklarını istila eden düşmanlara karşı bağımsızlık ve özgürlük 
savaşlarıyla geçmiştir. Harp zamanı, seferler, akınlar, boylar arası 
çatışmalar, hayvan sürülerini hırsızlardan korumak, gerektiği zaman geri 
çekilmek gibi eylemler askerlerin her zaman savaşa hazır olmalarını, ustaca 
at kullanabilme, fiziki güç, dayanıklılık, çeviklik, sürat, zihin çevikliği gibi 
vasıflara sahip olmalarını gerektirmekteydi. Çünkü harp zamanında silah 
kullanabilir yaşta ve durumda olan bütün erkekler, başbuğun savaş 
çağrısıyla birlikte derhal hazır bulunmak zorundaydı (Радлов, 322). Başka 
bir deyişle Kırgız Türkleri, gençlerin çok erken yaşlardan beri oynadıkları, 
severek izledikleri, eğlendikleri geleneksel spor oyunları ve müsabakalarının 
sağladığı vasıf ve niteliklere, bu geleneklerin yetiştirdiği yiğitlere ihtiyaç 
duymaktaydı.  

Konar-göçer hayat tarzında insan bedeninin güçlü, sağlam ve bütün 
uzuvlarının tam olarak gelişmiş olması gerekmektedir. Bundan dolayı 
geleneksel Türk spor oyunları çok hareketlidir. Spor oyunlarında oyuncular 
yani sporcular, doğal olarak güç, hız ve üstün bedeni kabiliyetlerini 
sergilemektedirler. Bu geleneksel spor oyunlarında gençler, çoğu zaman 
müdafiler ve istilacılar olmak üzere ikiye bölünürler ve oyunlar esnasında 
harp sahnelerini canlandırarak olası istilalara karşı bir nevi savaş 
hazırlıkları yani antrenmanlar yaparlardı.  

Ezelden beri Kırgızlar arasında güçlü, akıllı, cesur, her çeşit zorluklara karşı 
dayanıklı, üstün fiziksel ve manevi güce sahip insanlar büyük itibar 
sahibiydiler. Manas destanındaki efsanevi lider Manas, oğlu Semetey, torunu 
Seytek ve diğer kahramanlar da üstün fiziksel güce, büyük kabiliyetlere 
sahip insanlardır. Kırgız halkı, sevdikleri bu kahramanlar şahsında 
hayallerinde canlandırdıkları, toplumda görmek istedikleri, bekledikleri tipler 
yaratarak onların örneklerinde güçlü, sağlıklı, cesur ve dayanıklı gençler 
yetiştirmekteydiler. Bir kahramanlık destanı olmasına rağmen Manas, içeriği 
bakımından çok zengin bir destan olma özelliğini taşımaktadır. Destanda; 
Kırgız halkının örf ve adetleri, gelenekleri, halkın yaşadığı büyük olaylar, 
tabiat ve toplum hakkındaki düşüncelerinin yanısıra, çeşitli inançlar, etnik 
gruplar hakkında da geniş bilgiler bulunmaktadır. Ç. Valihanov, W. Radloff 
vs. gibi ünlü Rus bilim insanlarının Manas Destanı’nı, Kırgız halkının kültür 
ve sanat ansiklopedisi olarak tanımlamaları boşuna olmasa gerektir. Manas 
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Destanı’nda başta Kırgızlar olmak üzere, Türk boylarının kahramanlık 
faaliyetlerinin anlatımıyla birlikte Kırgız düğünleri, cenaze törenleri, 
geleneksel Kırgız spor oyunları, göçebelik, hayvancılık gibi Kırgız halkının 
sosyo-ekonomik hayatını, kültür ve geleneklerini yanısıtan çok geniş bilgiler 
bulunmaktadır. Örneğin Manas Destanı’nın en önemli bölümü olan 
Kökötöydün Aşı (yani Kökötöy’ün Yoğ Aşı) kısmında, söz konusı dönemde 
nerdeyse şimdiki Olimpiyat Oyunlarına benzer seviyede (Керимов, 2016: 9) 
düzenlenen göçebe Türk boylarının kahramanlık spor oyunları ve 
müsabakalarından çok detaylı bir şekilde söz edilmektedir (Yıldız, 2017: 420-
435; Ögel, 2012: 67-73). Ünlü Kökötöy’ün Aşı’nda düzenlenen altı günlük at 
yarışlarına binden fazla at katılmış ve bu müsabakada bildiğimiz gibi 
Manas’ın meşhur atı Akkula birinci olarak çıkmıştır.    

Келген атты тутууга,                                  

Сак болгун деп ушуга,                               

Алтмыш бир киши бар,                              

Арстан Манас баатырдын                          

Калыстык кылмак иши бар.                       

Даяр келсе туткун деп                                 

Алтмыш киши коюптур.                             

 

Аскердин баарын токтотуп,                       

Аттын баарын жоктотуп,                                                    

Ар кайсыга мал бөлүп                                 

Жүргөнүндө топтотуп,                                 

Челек менен Чарында,                                 

Байге койгон баарына,                                  

Үч-Алматы боюна,                                       

Байге бөлүп токтотуп                                   

Үч-Булактын оюна.                                      

Аяк аттын байгесин,                                    

Ала турган пайдасын                                   

Кызыл-Кыя белине,                                      

Тологойдун жерине                                      

Сан кой солоп салыптыр (Манас, 1981, III: 272).                               

 

 

(Gelen atı tutmaya, 
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Dikkat etsinler diye bu işe 

Altmış bir kişi bulunuyor.  

Aslan Manas Batur’un       

Hakemlik yapma görevi var. 

Atlar gelince tutsunlar diye 

Altmış kişi görevlendirmiş, 

Asker hareketlerini durdurmuş, 

Atların hepsini saydırmış.                         

Herkese hayvanlar dagıtmış, 

Çelek ile Çarın’da, 

Ödül konmuş katılanlar için,  

Üç Almatı boyunca. 

Ödül dağıtıp durdurmuş, 

Üç Bulak deresinde. 

İlk gelen atın ödülünü 

Alacak olanın faydasına 

Kızıl Kıya belinde 

Tologoy’un yurdunda 

Pek çok koyun yığmışlar.  

Bu büyük at yarışlarına çon at çabış veya alaman bayge denmekteydi.  

Konar göçer hayatı yaşayan Kırgızlarda atın sosyal hayatta önemli yer 
tutması, atlı sporların geliştirilmesini sağlamıştır. Kırgız toplumunda her 
şeyden önce at oyunları (at sporları), at yarışları çok gelişmiştir. Pek çok at 
oyunları, harp ihtiyaçlarına göre ayarlanmış durumdaydı. Çünkü eski 
Türklerde askeri teşkilat (ordu) ağırlıklı olarak süvari birliklerinden 
oluşmaktaydı. Bütün Türk boylarında görüldüğü gibi savaş sistemi hareket 
ve sürat üzerine kurulmuş olup, savaşta bütün bunları at sağlamaktaydı. 
Konar göçer Kırgız toplumunda, kadın erkek demeden herkesin çok iyi bir 
binici olması gerekmekteydi. Bütün bunlar doğal olarak halk spor oyunları 
ve müsabakaları üzerinde belli bir iz bırakmıştır. Kaşgarlı Mahmud’un “Kuş 
kanadıyla, er atıyla” (Kaşgarlı, 1998, I: 34-35) sözü, bu asil hayvanın Türk 
toplum hayatında ne kadar önemli yer tuttuğunu, ne kadar sevildiğini güzel 
bir şekilde ifade etmektedir. Türkler, at üzerinde silah kullanmakta, özellikle 
ok atmakta çok ustaydılar. Türk halklarının at ve oku çok iyi kullanmaları, 
savaşlarda üstünlük elde etmelerini sağlamıştır. Kırgızlar, kendi zamanının 
harp yöntemlerini çok iyi biliyorlardı ve güvenliklerini sağlamak için bütün 
hayatlarını buna göre uyarlamış durumdaydılar. “Savaş yetenekleri yüksek 
olup, çocuklar çok küçük yaştan itibaren savaşa yönelik işlevleri olan 
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oyunlar gösterilerek eğitilirler, 17-50 yaş arası erkeklerin savaşa katılmaları 
zorunlu olurdu” (Солтоноев, 1993: 15).  

Kökötöy’in Aşı’nda detaylı ve canlı bir şekilde tasvir edilen savaşa yönelik 
işlevli diğer bir eski Kırgız spor oyunu cambı atmay’dır (cambı atmak; ok 
atmak). Dar ağacını andıran yüksek bir tesise ip bağlanır, ucunda gümüş 
külçesi - cambı sallanırdı. Müsabakaya katılan oyuncular hızlı koşan at 
üzerinden, önce okla cambıyı tutan ipe isabet etmeleri, sonra düşen cambıyı 
havada yakalamaları gerekmekteydi. Akademik K. K. Yudahin’in sözlüğünde 
cambı “Çin’de para yerine kullanılan çeşitli ağırlıkta ve şekildeki gümüş 
külçesi” olarak tanımlanmaktadır (Юдахин, 1965, I: 225; Карасаев, 1996: 
280) . Cambı, Çince bir kelime olup Kırgızlar tüccarlarla yaptıkları alış-
verişlerde ticaret malının mukabili olarak işte bu Kaşgar cambılarını 
kullanmışlardır (Жамгерчинов, 1959: 50). Anlaşıldığı gibi cambı yarışında, 
başarılı olmak için katılımcının çok iyi bir binici ve usta bir okçu olması 
gerekmekteydi. Manas destanında cambıya okun nasıl atılması gerektiği, 
cambı tesisinin nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır: 

Каркыранын карагай,                         

Кыскасына карабай,                           

Узунунан кыйдырды,                        

Устунду бир миң жыйдырды.          . 

Түбүнө түркүк буратып,                    

Алты жүзүн асманга                            

Чыгарып ийди улатып,                     

Бу немене кылат деп                           

Билбегендин баарысын                        

Бир биринен суратып                          

Жамбыга танап кылмакка                          

Болоттон боосун улатып.                 .    

Көкөтөй жыйган пул экен,                   

Жүргөн алтын бир жамбы                  

Жүз адамдын куну экен.                      

Жамбыны бийик зоо кылды (Манас, III: 163-164).                    

        

 

                                                     

(Karkıra’dan (getirilen) çam ağaçlarını 

Kısa olmasına bakmaksızın, 

Uzunlamasına kestirdi, 



INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III                                                                              
OCTOBER 19-21, 2017 / İSTANBUL 

 

 6 

Bin tane kütük toplattı. 

Uçlarını türlü şeylerle bağlatarak,  

Altı yüzünü göklere    

Yükseltti birbirine tutuşturup. 

Nasıl olur bunlar diye 

Bilmedikleri her şeyi 

Birbirine sordular 

Cambının ipi sağlam olsun diye        

Polattan ip (tel) kattılar.    

Kökötöy’in biriktirdiği paraymış,  

(Aralarında) bulunan bir altın cambı 

Yüz adamın bedeli (değerindeymiş). 

Yüksek kayaymış gibi, cambıyı 

Astılar yukarıya…vs.  

Eski Kırgızlar; gençlere çok küçük yaştan itibaren ata binmeyi, ok ve yay 
kullanmayı öğretirlerdi. Diğer Türklerde görüldüğü gibi, at üstünde yayı 
etkili kullandıkları, at üzerinde hızlı hareket ettikleri, rahat ve hızlı 
manevralar yapabildikleri için savaşlarda uzak savaş usulünü tercih 
etmişlerdir. El-Cahiz eserinde “Türk, vahşi hayvana, kuşa, havadaki hedefe, 
insana, çömeltilmiş veya yere konmuş hayvandan hedeflere, avının üzerine 
pike yapan kuşlara ok atar. O, hayvanını hızlı sürdüğü halde, öne, arkaya, 
sağa ve sola, yukarıya ve aşağıya ok atar. Haricî yayına bir ok koymadan 
Türk on tane ok atar. Bir dağdan inerken veya bir çukur vadinin içine 
girerken atını haricînin düz yerde sürdüğünden daha hızlı sürer” 
demektedir. (…) Türk, arkasındaki insana önündeki insan gibi okunu isabet 
ettirir. Bu kadar hızlı gitmesine rağmen kement atmasından, kemendi ile 
düşmanın atını yere yıkmasından ve süvariyi atının üzerinden kapıp 
almasından emin olunamaz (El-Cahiz, 1988: 67). Konar-göçer Türkler’in 
serbest zamanlarında eğlence olarak gördükleri ve devamlı olarak 
gerçekleştirdikleri bu geleneksel spor oyunları, çeşitli av eylemleri 
Simakov’un da doğru olarak belirttiği gibi (Симаков, 1998: 153) harp 
manevralarının özel formları olup, askerler söz konusu uygulamalar 
sayesinde gerektiğinde askeri görevlerini yerine getirmeleri için savaş 
kabiliyetlerini pekiştirmekte ve geliştirmekteydiler. Kökötöy’in Aşı’nda 
Ortaçağ Avrupası’ndaki şövalye müsabakalarını andıran (Симаков, 1984: 
47-48), erlerin at üzerinde mızrak savaşı olan Sayış veya Er Sayış, Er Eniş 
veya Oodarış, Güreş, Ulak tartış veya Kök Börü vs. gibi geleneksel Kırgız 
spor oyunları hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır.      

Manas, Semetey, Seytek gibi üç büyük bölümden oluşan Manas destanıyla 
birlikte Kırgız halkının onlarca küçük destanları da bulunmaktadır. 
Bunların büyük kısmı Kırgız halkının Kalmak istilacılarına karşı 
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mücadelesini yansıtan Kurmanbek, Er Tabıldı, Canış ve Bayış, Caղıl Mirza 
vs. gibi kahramanlık destanlarıdır. Bu destanların baş kahramanları; halkın 
menfaatlerini, istek ve arzularını koruyan özel karakterlere sahip 
bahadırlardır. Söz konusu destanlar, dağınık Kırgız boylarının bir ulus 
olarak tek çatı altında birleştirildiği döneme ait olma özelliğini 
taşımaktadırlar (История Киргизской ССР, 1956, I: 315).  

Caᶇıl Mirza destanında, genç kadın-bahadır Caᶇıl Mirza’nın Kırgız halkının 
en zor dönemlerinden biri olan Kırgız-Kalmak savaşlarında bağımsızlık için 
yaptığı mücadelesi, savaşlarda gösterdiği kahramanlığı, erkeklerin cesareti, 
gücü ve bahadırlığından eksik olmayan erdemlerinden, yiğitliğinden, 
vatanseverliğinden vs. söz edilmektedir. Caᶇıl Mirza’nın en büyük özelliği 
usta bir okçu, erkek kadar güçlü, akıllı ve cesur bir kadın savaşçı olmasıdır. 
Küçük yaşlarından itibaren erkek gibi giyinmiş, ata binmiş, ava çıkmış ve 
özellikle ok yay kullanımında benzersiz bir ustalığa kavuşmuştur. Yiğitlere 
özgü bütün özelliklere sahip olmasından dolayı halk, onun Caᶇıl ismine 
mühterem Mirza ekini ekleyerek sevgiyle Caᶇıl Mirza demiştir (Жаңыл 
Мырза, 1998, VI: 7). Caᶇıl Mirza düşmanları tarafından esir alınarak hasmı 
Kalmatay’ın evinde yıllarca kölelik yaptıktan sonra fırsatı değerlendirip 
esaretten kaçışı, destanda en canlı anlatılan sahnelerdendir. Olay şu şekilde 
geçmektedir: Bir gün Kalmatay’ın obasında büyük bir toy yapılır. Adet gereği 
toyda çeşitli oyunlar, at yarışları, spor müsabakaları düzenlenir. Çeşitli spor 
müsabakalarından sonra sıra cambı atma yarışına gelir. Fakat oyuna katılan 
okçular, avcılar, askerler arasından hiç kimse yüksek ağaca bağlı cambıya 
isabet edemez. Durum böyleyken insanlar obalarında esarette bulunan 
okçuluğuyla meşhur Caᶇıl Mirza’yı hatırlarlar. Kalmatay’a Caᶇıl’a ok attırıp 
okçuluk hünerini görmek, denemek istediklerini söylerler. Fakat Caᶇıl bu 
haberi alınca “ben artık eski Caᶇıl Mirza değilim. Ben artık kazana bakan, 
yemek yapan sıradan bir köleyim diye” bu teklifi kabul etmez. Üst üste gelen 
talepler üzerine Caᶇıl, okçuların düşüremedikleri cambıyı okla düşürmeyi 
kabul eder (Жаңыл Мырза, 64-65; 67-68). Fakat Kalmatay’ın evinde bağlı 
duran eski savaş atı Karadolu’yu, zırhlı takımını, yayını, oklar dolu sadakını 
getirmelerini şart koşar. Kısa süre sonra insanlar at üzerinde oturan silahlı 
kuşamlı eski Caᶇıl Mirza’nın heybetini görünce coşku ve heyecandan 
çığlıklar atarlar. Caᶇıl Mirza yakınında duran delikanlıya “başlığını yukarı 
fırlat” diye seslenir. Delikanlı başlığını yukarı fırlatınca Caᶇıl Mirza elindeki 
yayını gerip üst üste okları atmaya başlar.  

 

 

 

Мен келгенде сен ыргыт,           

Мамынаке деп ыргыт,                   

Көктү карай көкөлөт,                    

Акырын эмес бек ыргыт.               

Ошондо атам калпакты,                
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Жаанын огун карап тур,               

Эл башына чапканча,                      

Канча атканым санап тур (Жаңыл Мырза, 69).      

          

(İşte böyle fırlat  

Göğe doğru fırlat! 

Yavaş değil hızlı fırlat! 

Böyle vururum kalpağını 

Yayın okuna dikkatli bak 

Sarılana kadar ahali kafasına  

Saya dur kaç ok attığımı  

 Tüm oklar o kadar isabetlidir ki başlık, ok vuruşlarından ötürü bir türlü 
yere düşmez. Ancak bir müddet sonra çok uzaklara sürüklenerek yere düşer 
(Жаңыл Мырза, 69). Caᶇıl Mirza yere düşen okları toplar, sadağına 
yerleştirir ve sonra hızlı koşan atının üzerinden kimsenin düşüremediği 
cambıya tek okunu fırlatır. Tek okla cambıyı düşürdükten sonra, esaretten 
kaçmanın tam zamanı olduğunun farkında olan Caᶇıl Mirza, onu izleyen 
ahaliye: “Yurdunu özlemeyen at, halkını özlemeyen er yoktur. Beni takip 
etmeyin, beyhude ölüm olsun istemem” diyerek özlediği memleketine, 
özgürlüğüne doğru yol alıp, kaçar. Hızla ilerleyen Caᶇıl Mirza, seher vakti 
sökerken arkasına bakar;  

Кыз оюндай тамаша.                                     

Кыйгактуу найза көтөргөн                           

Кыркы келет жанаша,                                   

Бу келгендин башчысы                                 

  

Жүйрүк тууган Ак Атан,                               

Эрдигинде дабаа жок,                                    

Бөрүлөрдүн ичинде                                          

Жекеге чыккан бул эле.                                   

Кутулар эмес, эр Жаңыл                                 

Ак Атан өлүп калбаса,                                     

Колго найза алганда,                                        

Жаа атыптыр эр Жаныл,                               

Жакын келе калганда.                                      

Жалп этти да жыгылды,                                   
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Жаа кыйыптыр чылбырды (Жаңыл Мырза, 70) 

 

Kız oyunu gibi temaşa 

Kıygaklı mızrak elinde 

Kırk kişi geliyor peşinden 

Takip edenlerin başında  

Güzel konuşan Ak Atan, 

Laf yoktur cesaretine. 

Baturların arasında 

O’dur teke tek savaşa çıkan. 

Kurtulamayacak Er Caᶇıl 

Ölmezse eger Ak Atan. 

Alınca eline mızrak (Ak Atan),  

Çekti yayını Er Caᶇıl, 

Yaklaşıp yanına gelince.  

Dırp etti batur yıkıldı 

Kıyıverdi ok dizgini… (Жаңыл Мырза, 71). 

Destanda Caᶇıl Mirza’nın çok hızlı ve isabetli ok atışlarıyla takip edenlerini, 
hasmını bertaraf etmesi çok canlı ve renkli bir şekilde anlatılmaktadır.  

Kırgız halkının diğer bir kahramanlık destanı olan Canış ve Bayış’ta Manas, 
Semetey, Seytek vs. destanlarında karşılaştığımız Türk spor oyunları 
hakkında aşağıdaki bilgilere rastlamaktayız:  

 …Жаныш Байыш өздөрүнүн ата энеси турган Үзүр шаарын карай 
жөнөп кетишти. Барса атасы Нуркандын ордосу талкаланып калган. 
Хандын ордосун жана мунараны башка жакка салдырган. Керней 
сурнай тарттырып, көкбөрү тарттырып, ат кунан чаптырып, эр 
эңиштирип, балбан күрөштүрүп, эр сайыштырып сонун той болуп жатат 
(Курманбек. Жаныш, Байыш, 1970: 345-346). 

(…Dilenci kılıfına girmiş Canış ve Bayış Baturlar anne ve babalarının 
yaşadıkları Üzür şehrine gelirler. Şehre gelince babası Nurhan’ın ordasının 
(Юдахин, II: 78)  tahrip edildiğini, Han ordasının ve minarenin başka bir 
yere taşındığını görürler. Burada kerney , zurna çalınarak, kökbörü (Güven, 
1999: 222-225) , at yarışları, er eղiş (Өмүрзаков ve Мусин, 1973: 21) , güreş, 
er sayış (Айтмамбетов, 1967: 157-158)  gibi geleneksel Kırgız spor oyunları 
düzenlenerek büyük bir toy’un yapıldığını) öğrenirler.  

Destanda, savaşa yönelik işlevleri olan eski Kırgız spor oyunlarından cambı 
atmay hakkında da bilgiler geçmektedir. Gerçi bu destanda ok ve yay yerine 
tüfeğin kullanıldığından söz ediliyorsa da, tüfeğin icadından önce ok yayın 
kullanıldığı daha önceki bilgilerden açıkça anlaşılmaktadır. 
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 eղ 

Ак мылтыгы колунда                          

Алтын жамбы атышып (Молдобаев, 1983: 105). 

(Ak / beyaz tüfeği elinde 

Altın cambı atarlar) 

Destandaki bilgilerden anlaşıldığı üzere silahı olan (ok yay daha sonraları 
tüfek) ve oyuna katılmak isteyen herkes, bu müsabakalara iştirak 
edebilmekteydi. Bu durum geleneksel Türk oyunları vasıtasıyla gençlerin ve 
katılımcıların okçuluk eylemlerinde keskinliği elde etmelerini, ustaca at 
kullanabilmelerini, çeviklik, sürat ve hız gibi özelliklerinin gelişmesini 
sağlamaktaydı.  

Görüldüğü gibi ateşli silahların icadından önce savaşların beden gücüne 
dayandığı çağlarda bu tür spor oyunları, savaşa hazırlık dönemi 
oluşturmakta idi. Kırgız Türkleri arasında bu tür spor oyunların oldukça 
yaygın olduğu, halk ve idarecileri tarafından sevildiği, desteklendiği 
metinlerden anlaşılmaktadır. Ayrıca, sözünü ettiğimiz destanlarda 
Kırgızlar’ın yanısıra diğer Türk halklarının da yaşamı, kültür ve gelenekleri, 
geleneksel Türk spor oyunları, Türk halklarının dünya görüşleri, vatan 
sevgileri, kahramanlık anlayışlarına dair vs. çok değerli bilgilere 
rastlanmaktadır. Bu bakımdan destanlar, Kırgız kültürü ve tarihinin 
yanısıra bütün Türk topluluklarının tarihi, kültürü ve kültür tarihi 
araştırmaları için çok değerli kaynak olarak önemini korumaktadır.       
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ÖZ 

Bu araştırmanın amacı Alessandri, Vecchione, Caprara ve Letzring (2012) tarafından revize edilen Ego 
Dayanıklılığı Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamak ve geçerlik güvenirliğini incelemektir. Araştırma yaşları 21 ile 57 
arasında değişen 192 (erkek: 82 kadın: 110) çalışan üzerinde yürütülmüştür. Ego Dayanıklılığı Ölçeği 10 
maddeden ve optimal düzenleme ile deneyimlere açık olma şeklinde iki alt ölçekten oluşmaktadır, ölçekte ters 
kodlanan madde bulunmamaktadır. Ölçek 7’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. Doğrulayıcı faktör analizi 
sonucunda iki boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 70.37, sd= 32, RMSEA= .079, SRMR= .049, CFI= 
.94, GFI= .93, IFI= .94, NFI= .90). Ego Dayanıklılığı Ölçeği Türkçe Formu’nun Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik 
katsayıları optimal düzenleme alt ölçeği için .81, deneyimlere açık olma alt ölçeği için .77, ölçeğin bütünü için 
.86 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .54 ile .65 arasında 
sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Ego Dayanıklılığı Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 
olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ego Dayanıklılığı, Geçerlik, Güvenirlik, Doğrulayıcı Faktör Analizi 

TURKISH FORM OF THE REVISED EGO RESILIENCY SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY 

ABSTRACT 

The aim of this research is to translate the Revised Ego Resiliency Scale to Turkish and to examine its 
psychometric properties. The study was conducted on 192 (male: 82 female: 110) people. The Revised Ego 
Resiliency Scale is a 10-item self-report scale and has two subscales (OR = Optimal Regulation, OL = Openness to 
Life experience). In this study confirmatory factor analysis (CFA) was executed to confirm the original scale’s 
structure in Turkish culture. As reliability analysis internal consistency coefficient and as item analysis the item-
total correlations were examined. The results of confirmatory factor analysis demonstrated that 10 items 
loaded on two factors (x²= 70.37, df= 32, RMSEA= .079, SRMR= .049, CFI= .94, GFI= .93, IFI= .94, NFI= .90). The 
internal consistency coefficients of the scale were .81 for optimal regulation subscale, .77 for openness to life 
experience subscale, and .86 for overall scale. The corrected item-total correlations of the Revised Ego Resiliency 
ranged from .54 to .65. Overall findings demonstrated that this scale had high validity and reliability scores and 
that it may be used as a valid and reliable instrument in order to assess ego resiliency levels of individuals. 

Keywords: Ego Resiliency, Validity, Reliability, Confirmatory Factor Analysis 
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GİRİŞ 

Ego dayanıklılığı motivasyon, duygu ve davranışın anlaşılmasında temel rol 
oynayan bir kişilik yapısıdır (Block & Block, 1980). Ego dayanıklılığı, sürekli 
değişen yaşam koşullarına karşı esnek ve dayanıklı olmayı vurgular ve 
kişiliğin genel bir güçlü içsel kaynağıdır. Bu tür bir özellik; bireylerin stres 
verici durumlar karşısında daha zeki, güçlü ve uyumlu davranmalarına 
katkı sağlamaktadır (Funder, Block, & Block, 1983). Ego dayanıklılık düzeyi 
yüksek bireyler tutkulu ve dışa dönük bir kişilik özelliği sergilerler ve öz-
güçlendirici yönelimleri daha düşüktür (Farkas & Orosz, 2015).  

Ego dayanıklılığı gündelik yaşamda ailevi, sosyal ve örgütsel ilişkilerde 
bireyin yüzleştiği problemlerle başa çıkabilmesi noktasında son derece 
işlevsel bir özelliktir. Bu nedenle bireylerin ego dayanıklılığı düzeylerinin 
ölçülmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı Alessandri, Vecchione, Caprara 
ve Letzring (2012) tarafından revize edilen Ego Dayanıklılığı Ölçeği’ni 
Türkçe’ye uyarlamak ve geçerlik güvenirliğini incelemektir. 

YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

Araştırma yaşları 21 ile 57 arasında değişen 192 (erkek: 82 kadın: 110) 
çalışan üzerinde yürütülmüştür.  

Ölçme Araçları 

Revize Edilmiş Ego Dayanıklılığı Ölçeği: Revize Edilmiş Ego Dayanıklılığı 
Ölçeği 10 maddeden ve optimal düzenleme ile deneyimlere açık olma 
şeklinde iki alt ölçekten oluşmaktadır, ölçekte ters kodlanan madde 
bulunmamaktadır. Ölçek 7’li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir. 
Yükselen puanlar bireylerin ego dayanıklılığı düzeyinin yükseldiğini 
göstermektedir. Ölçeğin orijinali için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde 
üç boyutlu ikinci düzey modelin uyum indeksi değerleri x²= 77.19, sd= 34, 
RMSEA= .04, CFI= .93, SRMR= .04 olarak bulunmuştur. Uyum geçerliği 
çalışmasında ego esnekliğinin psikolojik iyi olma (r= .41), deneyime açıklık 
(r= .30), dışa dönüklük (r= .44) ile pozitif, depresyon (r= -.24) ile negatif 
ilişkili olduğu görülmüştür (Alessandri ve diğerleri, 2012). 

İşlem 

Revize Edilmiş Ego Dayanıklılığı Ölçeği’nin Türkçe uyarlama çalışması için 
ölçeği geliştiren yazardan elektronik posta yoluyla izin alınmıştır. Bu işlemin 
ardından ölçek 3 öğretim üyesi tarafından önce Türkçeye çevrilmiş, daha 
sonra tekrar İngilizceye çevrilerek, çeviri ile orijinal form arasındaki tutarlılık 
incelenmiş ve denemelik Türkçe form elde edilmiştir. Daha sonra ölçeğin 
denemelik Türkçe formu, 2 öğretim üyesi tarafından incelenmiştir. Birden 
fazla anlam içeren veya açık olmayan ifadeler tespit edilmiştir. Son aşamada 
ise Türkçe form eğitim bilimleri anabilim dalında görev yapan 4 öğretim 
üyesi tarafından tartışılarak düzeltmeler yapılmış ve ölçeğe son şekli 
verilmiştir.  

Revize Edilmiş Ego Dayanıklılığı Ölçeği’nin yapı geçerliğinin incelenmesi 
amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirliği 
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Cronbach alfa iç tutarlık, madde analizi ise düzeltilmiş madde-toplam 
korelasyonuyla incelenmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 20.0 
ve LISREL8.54 (Jöreskog ve Sorbom, 1996) programları kullanılmıştır. 

Madde Analizi ve Güvenirlik 

Revize Edilmiş Ego Dayanıklılığı Ölçeği’nin maddelerinin ayırt etme gücünü 
belirlemek amacıyla madde analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, 
ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .54 ile .65 
arasında sıralandığı görülmüştür. Ego Dayanıklılığı Ölçeği Türkçe 
Formu’nun Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayıları optimal 
düzenleme alt ölçeği için .81, deneyimlere açık olma alt ölçeği için .77, 
ölçeğin bütünü için .86 olarak bulunmuştur. Bulgular Tablo 1’de 
sunulmuştur.  

Tablo 1. Revize Edilmiş Ego Dayanıklılığı Ölçeği’nin Düzeltilmiş Madde Toplam 
Korelasyon Katsayıları 

Madde No 
Düzeltilmiş Madde Toplam 

Korelasyonu 
Madde Silindiğinde 

Cronbach Alfa 

r1 ,646 ,844 

r2 ,549 ,851 

r3 ,562 ,850 

r7 ,623 ,845 

r9 ,547 ,851 

r10 ,540 ,853 

r4 ,580 ,849 

r5 ,542 ,852 

r6 ,654 ,843 

r8 ,646 ,844 

Yapı Geçerliği 

Revize Edilmiş Ego Dayanıklılığı Ölçeği’nin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal 
formunda bulunan faktörlerin doğrulanması amacıyla DFA uygulanmıştır. 
Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde 10 
maddeden oluşan, iki boyutlu modelin yeterli uyum verdiği görülmüştür (x²= 
70.37, sd= 32, RMSEA= .079, SRMR= .049, CFI= .94, GFI= .93, IFI= .94, 
NFI= .90).  
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Şekil 1: Revize Edilmiş Ego Dayanıklılığı Ölçeği’nin Türkçe Formu’na İlişkin 
Path Diyagramı ve Faktör Yükleri 

Tartışma 

Bu çalışmada Revize Edilmiş Ego Dayanıklılığı Ölçeği’nin Türkçeye 
uyarlanması ve Türkçe formun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan DFA için uyum indeksi 
sınırlarına (Marsh & Hocevar, 1988) göre ölçeğin iki boyutlu orijinal faktör 
yapısının Türkçe formun faktör yapısıyla uyuştuğu görülmektedir. 
Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenirlik 
düzeyinin .70 olduğu (Tezbaşaran, 1996) dikkate alınırsa, ölçeğin yeterli 
düzeyde güvenilir olduğu  söylenebilir. Madde analizi sonucunda, ölçeğin 
madde-toplam korelasyon katsayılarının yüksek düzeyde olduğu 
görülmektedir. Revize Edilmiş Ego Dayanıklılığı Ölçeği’nin geçerlik ve 
güvenirlik çalışmalarından elde edilen tüm bulgular, bu ölçeğin bireylerin 
ego dayanıklılığı düzeylerini belirlemek amacıyla yeterli düzeyde geçerlik ve 
güvenirliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur.  

Bununla birlikte Revize Edilmiş Ego Dayanıklılığı Ölçeği’nin dilsel 
eşdeğerliğinin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca test tekrar test 
yöntemiyle ölçeğin güvenilirliğinin belirlenmesi önerilebilir.  
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ÖZ   

Açığa satış, bir yatırımcının o anda sahibi olmadığı bir payı daha sonra geri almak üzere öncelikle satışını 
gerçekleştirmesidir. Yatırımcılar pay fiyatlarının aşağı düşeceği inancı ile açığa pay satışı yapmakta ve böylelikle 
yüksek fiyattan satmış olduğu payı daha sonra düşük fiyattan geri alarak, pay fiyatlarının düşmesinden kar elde 
etmeyi amaçlamaktadırlar. Açığa satış, sermaye piyasasında bir piyasa bozucu eylem ve piyasa dolandırıcılığı 
aracı olarak kullanılabilmektedir. Türk sermaye piyasası hukuku bakımından halen yürürlükte olan açığa satış 
düzenlemesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK)  14.07.2003 tarih ve 25168 sayılı Resmi Gazete (RG) 
yayımlanan Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme 
İşlemleri Hakkındaki Tebliğ’dir. Bu bildirinin amacı, açığa satışın işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı aracı olarak 
genel hatları ile ele alınmasıdır.  

Anahtar kelimeler: Açığa Satış, Piyasa dolandırıcılığı, Sermaye Piyasası Kanunu  

SHORT SALE AS MARKET ABUSE ACTION AND MARKET MANIPULATION FRAUD TOOL 

ABSTRACT 

Short sale can be defined as the sale of a stock that an investor does not own already. Investors who sell stock 
short typically believe the price of the stock will fall and hope to buy the stock at the lower price and make a 
profit. Short selling can be used as market abuse and manipulative trading scheme tool in the capital markets. 
Capital Markets Board’s  (CMB) “ Serial: V, No: 65, Communique on Margin Trading, Short Sales and Borrowing 
Securities” (Published in the Official Gazette dated 14 July 2003 numbered 25168) is the effective Turkish capital 
market law regulation on short selling.  This paper aims to briefly explain the abusive usage of short selling as a 
market manipulation scheme tool.  

Keywords:  Capital Market Law, Market Manipulation Fraud, Short Sell 
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GİRİŞ 

Açığa satış, bir yatırımcının o anda sahibi olmadığı bir sermaye piyasası 
aracını1 daha sonra geri almak üzere öncelikle satışını gerçekleştirmesidir. 
Yatırımcılar pay fiyatlarının aşağı düşeceği inancı ile açığa pay satışı 
yapmakta ve böylelikle yüksek fiyattan satmış olduğu payı daha sonra 
düşük fiyattan geri alarak, pay fiyatlarının düşmesinden kar elde etmeyi 
amaçlamaktadırlar.  

Türk sermaye piyasası hukuku bakımından halen yürürlükte olan açığa 
satış düzenlemesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK)  14.07.2003 tarih ve 
25168 sayılı Resmi Gazete (RG) yayımlanan Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye 
Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme 
İşlemleri Hakkındaki Tebliğ’dir. Bu bildirinin amacı, açığa satışın işlem bazlı 
piyasa dolandırıcılığı aracı olarak genel hatları ile ele alınmasıdır2. Açığa 
satış işlemleri bakımından bir başka düzenleme ise BİST tarafından 
çıkarılan 02.UUE.01 kodlu 01.03.2016 onay tarihli (31.03.2017 tarihinde 
revizyon edilmiştir) Pay Piyasasının İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü ve 
Esasları3 başlıklı düzenlemedir. 

Açığa Satış İle İlgili Mevzuat 

Açığa satış konusunda halen mülga SerPK döneminde çıkarılan Seri: V, No: 
65 Sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç 
Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ4 (Tebliğ) yürürlüktedir. 6362 sayılı 
SerPK döneminde açığa satış ile ilgili 22.04.2013 tarihinde kamuoyunun 
bilgisine sunulan “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve 
Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Taslağı” bulunmaktadır.  

Açığa satış işlemleri bakımından bir başka düzenleme ise BİST tarafından 
çıkarılan 02.UUE.01 kodlu 01.03.2016 onay tarihli (31.03.2017 tarihinde 
revizyon edilmiştir) 001 sayılı Pay Piyasasının İşleyişine İlişkin Uygulama 
Usulü ve Esasları5 (UUE) başlıklı düzenlemedir. 

Tebliğin Açığa satış işlemleri ile asıl düzenlemeleri m. 16 vd. (Dördüncü 
Bölüm-Açığa Satış İşlemleri) yapılmıştır. Tebliğin açığa satış ile doğrudan 
ilişkili diğer hükümleri olarak şunlar belirtilebilecektir: “Genel işlem 

                                                      
1 Bu çalışmada sermaye piyasası aracı olarak pay özelinde açıklama yapılacaktır.  
2 Belirtilen Tebliğ öncesi dönemde SPK’nın 27.12.1994 tarihli ve 22154 sayılı RG’de 
yayımlanan Seri: V, No: 18 sayılı Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin 
Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği bulunmaktaydı.  
3 Düzenlemenin çeşitli yerlerinde açığa satış ile ilgili hükümler bulunmakla birlikte özellikle 
m. 5.4.10 (Açığa satış Emirleri) ve m. 5.8 (Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış İşlemleri) 
açığa satış ile ilgilidir. 
4 14.07.2003 tarih ve 25168 sayılı RG’de yayımlanmıştır.  
5 Düzenlemenin çeşitli yerlerinde açığa satış ile ilgili hükümler bulunmakla birlikte özellikle 
m. 5.4.10 (Açığa satış Emirleri) ve m. 5.8 (Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış İşlemleri) 
açığa satış ile ilgilidir.  
      BİST açığa satış uygulaması ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. BİST Pay Piyasası İşleyişine 
İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları s. 26, 51,55, 57, 58, 75, 113, 115, 125,19, 133,136, 
138, 148, 149, 152-154,167, 170, 184, 187, 190, 195 ve özellikle s. 84, 91-93). 
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sınırları” başlıklı Tebliğ m. 76; “Özel işlem sınırı” başlıklı m. 87;  “Kredi 
hesabı ve hesapların ayrılması” başlıklı m. 108; “Çerçeve sözleşmeler” başlıklı 
m. 119; “Özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler” başlıklı m. 1210; 
“Halka arzda işlem yasağı” başlıklı m. 1511. Sermaye piyasası 
düzenlemelerinde kaynak ülke konumundaki ABD hukukunda açığa satış 
konusunda düzenleme, Securities Exchange Act of 1934 kapsamında SEC 
tarafından çıkarılan bir düzenleme olan “Regulation SHO” ile yapılmıştır. 
Securities and Exchange Commission-SEC Rule 200(a) SEC Regulation SHO 
                                                      
6 Tebliğ m. 7’ye göre aracı kurumların belirli bir anda kullandırdıkları kredilerin toplam 
tutarı ile müşterileri ve/veya kendi hesaplarına açığa sattıkları hisse senetlerinin değerinin 
toplamı her faaliyet için ayrı hesaplanmak üzere içinde bulunulan aydan önceki üç ay için 
ay sonları itibariyle hesaplanan özsermayelerin ortalamasının iki katını geçemez.  
7 Tebliğ m. 8’e göre,  aracı kurumların bir müşteriye açacakları kredi tutarı, m. 7 
çerçevesinde hesaplanan ortalama özsermaye tutarının %10 (yüzde on)’unu aşamaz. 
8 Tebliğ m. 10’a göre, aracı kurumlar sermaye piyasası araçlarının kredili alımı ve açığa satış 
işlemlerinde bulunacak gerçek veya tüzel kişiler adına “kredi hesabı” açmak zorundadırlar. 
Müşterilerin hem sermaye piyasası araçlarının kredili alımı hem de açığa satış işlemlerinin 
aynı anda olması halinde her iki işlem türü için de ayrı hesap açılır. Kredi hesabının 
müşterinin aracı kurumda bulunan diğer hesaplarından ayrı olarak işlemesi ve izlenmesi 
esastır.  
    Müşterinin bu Tebliğ kapsamındaki işlemlerinden doğan ve yatırılması gereken özkaynak 
ve benzeri mali yükümlülükleri aracı kurum nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki, nakit 
ve menkul kıymetler teminat veya karşılık gösterilerek kapatılamaz. Şu kadar ki, özkaynak 
açığının tamamlanmasını teminen müşteri hesapları arasındaki borç ve alacağın 
mahsubuna yönelik yazılı bir müşteri talimatının bulunması halinde hesaplar arasında 
virman yapılabilir. 
9 Tebliğ m. 11’e göre, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alma 
ve verme işlemlerinde bulunulabilmesi için aracı kurum ile müşteri arasında işlemin 
niteliğine göre “sermaye piyasası araçlarının kredili alım işlemi çerçeve sözleşmesi”, “açığa 
satış işlemi çerçeve sözleşmesi” ve “Sermaye piyasası araçları ödünç alma ve verme işlemleri 
çerçeve sözleşmesi” imzalanması zorunludur.  
     Bu sözleşmeler, aracı kurumlarla müşterisi arasındaki ilişkiyi genel olarak düzenleyen, 
başlangıçta bir kez akdedilen, müteselsil sıra numaralı, iki nüsha olarak düzenlenen ve 
münferit işlemlerin esasını oluşturan çerçeve anlaşmalardır.  Çerçeve sözleşmelerde 
sermaye piyasası mevzuatına aykırı hükümler ile müşterilerin haklarını ciddi şekilde 
zedeleyici ve aracı kurumlar lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hükümlere ve 
emirlerin ispatının müşteriye yüklenmesine ilişkin hükümlere yer verilemez. Sözleşmelerde 
hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 
10 Tebliğ m. 12’ye göre Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma 
ve verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler, nakit olarak Türk lirası 
ve konvertibl döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise işlemlere konu olabilecek sermaye 
piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları, A ve B tipi yatırım fonu 
katılma belgeleri ile Borsada işlem görmesi kaydıyla devlet tahvili, hazine bonosu, İstanbul 
Altın Borsasında işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığının belirlediği standartlardaki 
altın ve diğer kıymetli madenler ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası 
araçlarıdır.  
     Maddenin devamında yukarıda belirtilen bu varlıkların özkaynak hesabında değerinin 
hangi oranlarda hesaba esas alınacağı (özkaynak oranları %100 ile %75 arasında 
değişemektedir) ve özkaynak ile ilgili diğer hususlar düzenlenmiştir.  
11 Tebliğ m. 13’e göre, SPK kaydına alınan sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla 
satışına aracılık faaliyetini aracılık yüklenimi şeklinde gerçekleştiren aracı kurumlar halka arz 
süresince bu menkul kıymetlerle ilgili kredili işlem yapamazlar. 
    Tebliğ m. 15’e göre aracı kurumlar, SPK kaydına alınan sermaye piyasası araçlarının 
halka açılma amacıyla Borsada satış sureti ile yapılan halka arzlarında, söz konusu 
sermaye piyasası araçlarıyla ilgili açığa satış işlemi yapamazlar. 
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(Securities Exchange Act f/k/a Rule 3b-3) ile açığa satış bir menkul kıymetin 
sahibi olmadığı bir menkul kıymeti satması veya satıcının hesabına ödünç 
alınan menkul kıymetin teslimi ile tamamlanan herhangi bir satış olarak 
tanımlanmıştır.   

Açığa Satış İşlemi  

Açığa satış işlemi12; sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının 
satılmasını ya da satışa ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Satışa ilişkin 
takas yükümlülüğünün ödünç alınan (Tebliğ m. 31 vd.13) sermaye piyasası 
araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır (Tebliğ m. 24).  
Açığa satış işlemi, 22.04.2013 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulan14 
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve 
Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ Taslağı m. 22’de sahip olunmayan sermaye 
piyasası araçlarının satılmasını ya da satışa ilişkin emrin verilmesini olarak 
tanımlanmış ve satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye 
piyasası araçları ile yerine getirilmesinin de açığa satış sayılacağını 
düzenlenmiştir15. 

Açığa satış, normal alım satım işleminin tam tersi şekilde işleyen bir satım-
alım işlemidir. Açığa satış yapılıp pozisyon aynı gün kapatılmadığında, açığa 
satışı yapılan kıymetin ödünç olarak temin edilmesi gerekliliği vardır. Açığa 
satış işlemi, sermaye piyasasında bir payın fiyatının düşeceği inancı ile 
gerçekleştirilir. Açığa satış yapan yatırımcı önce cari fiyat üzerinden payı 
satıp daha sonra ise düşük fiyattan geri alarak aradaki fark kadar getiri elde 
etmeyi hedeflemektedir.  

Geleneksel pay alımı ve daha sonra satımı şeklindeki pozisyonunda (long 
position) yatırım riski alım yapılan miktarın tamamının kaybedilmesi ile 
sınırlıdır. Ancak, açığa satış pozisyonlarında zarar riski teorik olarak 
sınırsızdır. Pozisyon kapatılmadığı sürece ilgili yatırım aracının değer 

                                                      
12 Çıplak ve kapalı açığa satışlar ile ilgili olarak bkz. McGavin, s. 204 vd. 
13 “Sermaye piyasası araçlarının ödünç alma ve verme işlemi” başlıklı Tebliğ m. 31’e göre, 
sermaye piyasası aracı ödünç alma ve verme işlemi, ilgili çerçeve sözleşmede belirlenen 
esaslar dahilinde, ödünç veren tarafından ödünç alan tarafa, belirli bir dönem için sermaye 
piyasası araçlarının verilmesi ve aynı cins sermaye piyasası aracının mislen geri alınmasını 
ifade eder. 
Aracı kurumlar, kendi nam ve hesaplarına tuttukları sermaye piyasası araçları ile 
müşteriler veya portföy bulunduran diğer kişi ve kurumlar tarafından yetki verilmiş olması 
şartıyla, müşterilerin veya portföy bulunduran diğer kişi ve kurumların hesaplarında 
bulunan sermaye piyasası araçlarını her ödünç verme işleminden önce müşterinin yazılı 
veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) talimatını 
alarak başka kişi ve kuruluşlara ödünç verebilirler. 
14Bkz. http://www.spk.gov.tr/apps/teblig/index.aspx?lang=T&type=D&submenuheader=-1.  
15 Açığa satış, 6362 sayılı SerPK m. 138 ile kurulan Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) bakımından 
da aynı şekilde tanımlanmıştır, (http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-
piyasalar/piyasalar/pay-piyasasi/kredili-islem-ve-aciga-satis).  
SPK’nın 30 Ekim 2014 tarihli ve 31/1080 sayılı kararı gereğince BİST Pay Piyasası 
pazarlarında işlem gören payların belirlenen kriterlere göre A, B, C, D grubu şeklinde 
sınıflandırılmasına ilişkin kararının yayınlandığı 30 Ekim 2014 tarihli ve 30 sayılı Haftalık 
Bülteni ve BİST Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu A, B, C, D grubu uygulama esasları 
için bkz. http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/pay-piyasasi/a-b-
c-d-grubu-paylar.  
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kazanması ile zarar büyümekte ve değer kazanımı bakımından da teorik bir 
üst limit olmaması nedeniyle aksine zarar miktarı ilk başta satım yapılan 
miktarın çok çok ötesine geçebilmektedir. Bir diğer ifadeyle açığa satış yapan 
yatırımcı ilk başta hesabında bulunan portföy tutarından çok daha fazlasını 
kaybetme riski ile karşı karşıya bulunmaktadır16.            

Açığa Satış işleminin yapılabilmesi için hesap açılan aracı kurum ile müşteri 
arasından öncelikle SPK tarafından kapsamı belirlenmiş bir “Açığa Satış ve 
Ödünç Alma – Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi”17 imzalanmalıdır.  

Açığa satış işlemleri çerçeve sözleşmesi Damga Vergisi Kanunu kapsamında 
damga vergisi'ne tabidir.  

Açığa Satış İşlemlerine Konu Olabilecek Sermaye Piyasası Araçları Ve 
Diğer Sınırlamalar 

BİST bakımından, yıldız pazar18, ana pazar19, gelişen işletmeler pazarı (GİP) 
ve kolektif yatırım ürünleri ve yapılandırılmış ürünler pazarında (KYÜYÜP) 
işlem gören paylardan A ve B Grubuna dâhil olanlar ile borsa yatırım fonları 
(BYF) hem kredili hem de açığa satış işlemlerine konu olabilmektedir.   

SPK ve BİST tarafından 02.01 2015 tarihinden itibaren uygulamaya alınan 
payların A, B, C, D şeklinde listelenerek düzenlemesi20 kapsamında, C ve D 
gruplarında yer alan paylar, hangi pazarda işlem gördüğüne bakılmaksızın 
kredili işleme ve açığa satış işlemine konu olamaz (bkz. UUE m. 5.8.121 ve 
Ek 13).    

Açığa satış yapılabilecek miktar bakımından özkaynak22 sınırlaması 
bulunmaktadır (Tebliğ m. 25; Tebliğ m. 13). Açığa satış işlemi bakımından 
müşterinin portföyünün ne kadar üstündeki bir tutarda işlem 
yapabileceğinin de belirlenmesi önem arz etmektedir.  
BİST bakımından, piyasa bozucu açığa satışlara karşı bir önlem olarak 
“Yukarı Adım Kuralı” (Up-tick rule) uygulanmaktadır. Yukarı adım (up-tick 
kuralı) genel olarak sermaye piyasası atacı/payın o andaki piyasa değerinin 
altına açığa satılmasını önlenmesine yönelik bir açığa satış fiyatı 
sınırlamasıdır. Bu konudaki düzenleme Tebliğ m. 29 ve BİST UUE m. 5.8.2 
ile yapılmıştır.Tebliğ m. 29’in verdiği yetki kapsamında BİST UUE m. 5.8.2 
gereğince açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası 
aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden 
yapılır. Bir diğer ifadeyle, pay değerinin yukarı bir kademe (tick) yükseldiği 

                                                      
16 https://www.sec.gov/investor/pubs/regsho.htm 
17SPK tarafından ilan edilen çerçeve sözleşme asgari standartları için bkz. 
http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=6&pid=8&subid=6 .  
18 BIST 100 endeksine dahil olan paylar ile fiili dolaşım oranına göre piyasa değeri 
100.000.000 TL ve üzeri olan payların işlem gördüğü pazardır. 
19 BIST-100 kapsamındaki paylar hariç olmak üzere fiili dolaşım oranına göre piyasa değeri 
100.000.000 TL’nin altında olan payların işlem gördüğü pazar. 
20 30.10.2014 ve 27.11.2015 tarihli SPK Haftalık Bültenleri’nde duyurulmuştur. 
21 BİST UUE s. 91.  
22 Açığa satış işlemlerinde özkaynak; işleme konu kıymetlerin Tebliğ m. 13 birinci 
fıkrasındaki esaslara göre belirlenen cari değerleri ile açığa satıştan elde edilen hasılatın 
toplanması suretiyle hesaplanır (Tebliğ m. 25). 
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anlarda o fiyattan açığa satış yapılabilecektir.  
SPK ve BİST tarafından açığa satışın kötüye kullanımı önlemek, işlemlerin 
adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması ve yatırımcıların aşırı 
volatilitenin getirdiği risklerden korunmaları amacıyla Seri V No:65 sayılı 
Tebliğ kapsamında 25.09.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bir 
diğer tedbir olarak Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) uygulamaya 
konulmuştur23.  

Açığa Satış Ile Piyasanın Bozulması Ve Piyasa Dolandırıcılığı Yapılması 

Genel Olarak 

Açığa satış normal piyasa şartlarında yasal bir işlem olmakla birlikte, kötü 
amaçlı ve zarar verici açığa satış ise yasaktır24. Bir diğer ifadeyle açığa satış 
manipülasyon aracı olarak kullanılması halinde hukuk dışı olarak kabul 
edilebilecektir. Açığa satışın bu şekilde kullanılması sermaye piyasasının 
güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve 
gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasına 
ciddi bir engel oluşturmaktadır (SerPK m. 1). Sermaye piyasası ve özelliklede 
payların işlem gördüğü borsa endeksleri bakımından yatırımcı güveninin 
sağlanması, küçük yatırımcıların birikimlerinin sermaye piyasası aracılığı ile 
ortaklıkların finansmanında kullanılabilmesi ve ülke ekonomisinin bu 
şekilde büyütülebilmesi bakımından bir ön şart niteliğindedir.  
Açığa satışın olumlu yönleri olarak, işlem hacmini (derinliği) arttırması, 
yapay sert fiyat çıkışlarını dengelemesi ve hedge (güvence) yöntemi olarak 
kullanılabilmesi belirtilebilecektir25. 

6362 sayılı SerPK sisteminde hukuka aykırı sermaye piyasası faaliyetleri 
kabahat ve suç olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenmiştir. Açığa 
satışın hukuka aykırı bir sermaye piyasası faaliyeti olarak kullanımı somut 
olaydaki şartlara bağlı olarak SerPK m. 107(1) anlamında piyasa 
dolandırıcılığı kapsamında bir sermaye piyasası suçu olarak 
nitelendirilebileceği gibi “Piyasa bozucu eylemler” başlıklı SerPK m. 104 
anlamında bir kabahat olarak da nitelendirilebilecektir. 

Son dönemde Borsa İstanbul (BİST) pay senetlerinde açığa satış ile yapılan 
işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı faaliyetlerinin yoğunlaşması üzerinde SPK 
tarafından yapılan duyuru26 da şu ifadeler kullanılmıştır: “İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası'nda ve Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Borsası'nda (VOB) yaşanan dalgalanmalara ilişkin olarak, Sermaye 
Piyasası suçlarına ilişkin yürütülen gözetim ve denetim faaliyetlerinin yanı 
sıra Kurulumuzca mevzuat hükümlerine uyulmaksızın gerçekleştirilen açığa 
satış işlemleri ile ilgili  incelemeler başlatılmıştır. Bu çerçevede gün 
içerisinde sahip olunmayan kıymetlerin satışı ile yeterli özkaynak oranına 
sahip olunmadan, açığa satış tuşu kullanılmadan ve mevzuattaki diğer 
hükümlere uyulmadan yapılan işlemlerin tespit edilmesi durumunda, bu 

                                                      
23 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/630709. 
24 https://www.sec.gov/investor/pubs/regsho.htm.  
25 Açığa satışın yararlı yönleri ile ilgili olarak bkz. Ochs, s. 3-4.  
26 http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=2011811&subid=1&ct=c .  
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işlemlerin taraflarının ağır bir şekilde cezalandırılması söz konusu olacaktır. 

Ayrıca Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'in 12 inci maddesinde Kurulumuza 
tanınan yetki çerçevesinde Tebliğ'in 25 inci maddesinde yer alan açığa satış 
işlemleri için başlangıçta bulundurulması gereken asgari özkaynak oranı 
%70'e çıkartılmıştır. Açığa satış işlemlerinin devamı süresince 
bulundurulması gereken asgari özkaynak oranı ise bu aşamada % 35 olarak 
muhafaza edilmiştir”. 

Genel Olarak Açığa Satışın Yapay Fiyat Oluşturacak Şekilde 
Uygulanması 

Açığa satış ile piyasanın bozulması veya şartlarını oluşması dahilinde piyasa 
dolandırıcılığı suçunun işlenebilmesinin klasik yöntemi olarak, ayı saldırısı 
(bear raid) şeklindeki yoğun satışlar ile o sermaye piyasası aracı ile ilgili 
panik satışların tetiklenmesi veya oluşturulan olumsuz algıya dayalı yapay 
fiyattan maddi menfaat sağlanması gösterilebilecektir. 
Açığa satış ile piyasa bozucu eylem veya piyasa dolandırıcılığı, reverse corner 
(ters köşeleme/arzı çoğaltma) veya squeeze27 şeklinde de 
gerçekleştirilebilecektir28. Piyasa şartlarını bozan ve yapay fiyat ortaya 
çıkaran açığa satışlar saldırgan (aggressive) açığa satış olarak 
adlandırılabilecektir29. Bununla birlikte saldırgan açığa satış yapılması, tek 
başına piyasa bozucu eylem veya piyasa dolandırıcılığı olarak da 
nitelendirilemeyebilecektir30. 

Piyasa Bozucu Eylem Olarak Açığa Satış 

Piyasa bozucu eylemler, SerPK m. 104, 105 ve VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu 
Eylemler Tebliği31 (Tebliğ) ile düzenlenmiştir. Piyasa bozucu eylem makul bir 
ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış 
diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak 
nitelikteki eylem ve işlemler, bir suç oluşturmayan eylemlerdir (SerPK m. 
104).  

Açığa satış, hukuka aykırı olarak kullanılması halinde bu hüküm 
kapsamında kabahat olarak nitelendirilebilecektir.  

Bir eylemin, Tebliğ m. 5 kapsamında piyasa bozucu eylem olarak 
                                                      
27 “Cornering” ve “squeezing” en eski manipülasyon yöntemlerindendir. Köşeleme olarak 
ifade edebileceğimiz “cornering” yönteminde, bir payın veya ticari malın bütün arzı bir elde 
toplanarak o malın fiyatının yapay şekilde arttırılması söz konusudur. Cornering, bir 
sermaye piyasası aracının hem alım (talep) hem de satış(arz) yönüne hakim olunarak o 
piyasada baskın olma halini ifade etmektedir.  
Sıkıştırma veya baskılama olarak ifade edebileceğimiz “squeezing” yönteminde, 
manipülasyon konusu pay veya ticari malın arzının tamamı yerine önemli bir miktarı elde 
edilerek piyasadaki fiyatın yapay şekilde oluşması sağlanmaktadır. Her iki yöntem de piyasa 
egemenliği kurmaya dayanır ve büyük bir parasal sermaye gerektirmektedir. Her iki yöntem 
de hukuken kanuni düzenlemeler ile yasaklanmıştır, (Lin, s. 1281).  
28 Saldırgan açığa satışın piyasa dolandırıcılığı (sec. 10(b) ve Rule 10b-5) aracı olarak 
kullanımı ile ilgili ABD 7. Bölge mahkemesinin Scattered Corp. kararı ve diğer yargı 
kararları için bkz. Ochs, s. 4-7.  
29 Ochs, s. 7. 
30 Ochs, s. 7. 
31 21.01.2014 tarih ve 28889 sayılı RG’de yayımlanmıştır.  
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nitelendirilebilmesi için Tebliğ m. 5’te örnek kabilinden sayılan işlem 
kategorilerinden birine dahil olması veya bu işlemlere benzer nitelikte olması 
gerekmektedir.  

Açığa satış yoluyla bir payın fiyatının yapay olarak düşürülmeye çalışılması 
önemli ve etkili şekilde sonuç vermiş ise bu işlemi yapan ve onlarla beraber 
hareket edenler SPK tarafından idari para cezası ile cezalandırılabilecektir.  

SPK, belirlediği piyasa bozucu eylemleri gerçekleştiren kişilere, yirmi bin 
Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası 
verilebilecektir. Ancak, piyasa bozucu eylem ile bu suretle menfaat temin 
edilmiş olması hâlinde verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaatin 
iki katından az olamaz. 

SerPK m. 105(4) uyarınca verilen idari para cezası kararlarına karşı idari 
yargı yoluna başvurulabilecektir. 

Piyasa Dolandırıcılığı Suçu Olarak 

Hüküm ve Değerlendirme 

Açığa satışın hukuka aykırı olarak yapay fiyat oluşumu için kötü niyetli 
şekilde kullanılması öncelikle SerPK m. 107(1) kapsamında işleme dayalı 
sermaye piyasası dolandırıcılığı oluşturabilecektir. SerPK m. 107’de işlem 
bazlı piyasa dolandırıcılık için iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin 
günden on bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür   
Açığa satışın işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı oluşturabilmesi için failin açığa 
satışı işlemini o pay senedinin fiyatına ilişkin  yanlış veya yanıltıcı izlenim 
uyandırmak amacıyla (kasdıyla)32 açığa satış işlemi yapması yeterli olup, bu 
işlemden bir zarar ortaya çıkması veya failin veya onunla beraber hareket 
edenlerin fiilen bir menfaat elde etmeleri zorunlu değildir. Bir diğer ifadeyle 
tek başına saldırgan açığa satış yapılması, o fiili piyasa dolandırıcılığı olarak 
nitelendirmek için yeterli olmayıp bu işlemlerin ayrıca yanlış algı yaratmak 
kasdıyla yapılması da gereklidir33. Somut bir nedene dayanmaksızın yüksek 
hacimle açığa satış yapılması, bu konudaki kastin varlığına karine olarak 
değerlendirilebilecektir34. 

Açığa satış işlemini yapan kişinin bundan menfaat elde etmesi halinde bu 
menfaat asgari adli para cezası35 sınırı olarak işlev görecektir.  

                                                      
32 Aynı yöndeki ABD yargı uygulaması ile ilgili olarak bkz. Ochs. s. 4-7 ve özellikle s. 7.  
33 Ochs, s. 7.  
34 Ochs, s. 7.  
35 5237 sayılı TCK “Adlî para cezası” başlıklı m. 53 şu şekildedir: “ (1) Adlî para cezası, beş 
günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla 
olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile 
çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine 
ödenmesinden ibarettir. 
    (2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının 
miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. 
    (3) Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün 
karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir. 
    (4) Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para 
cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak 
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Suçun Kovuşturulması 

Sermaye piyasası suçları36, yargı  tarafından resen soruşturulan ve  
kovuşturulan suçlar niteliğinde değildir (SerPK m. 115). “Yazılı başvuru ve 
özel soruşturma usulleri” başlıklı SerPK m. 115 gereğince sermaye piyasası 
suçlarında SPK’nın yazılı başvurusu bir muhakeme şartıdır. Bu nedenle 
diğer sermaye piyasası suçlarında olduğu üzere manipülasyon suçu için de 
savcıların soruşturma yapması için bu konuda SPK’nın yazılı başvurusu 
(müracaat) zorunludur.   

SONUÇ 

Ülkemiz sermaye piyasası ve özellikle de BİST pay endeksi bakımından açığa 
satış, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylemler 
bakımından sık kullanılan bir yöntemdir. Açığa satışın kötüye kullanılarak 
piyasada hukuka aykırı şekilde yapılan işlemler 6362 sayılı SerPK 
sistematiği bakımından iki farklı şekilde (kabahat veya suç) yaptırıma tabi 
kılınabilecektir.  

SPK, somut olaydaki işlemi veya işlemler zincirini, kabahat olarak 
nitelendirmesi halinde piyasa bozucu eylem (SerPK m. 104) olarak idari para 
cezası ile yaptırıma bağlayabilecektir. Piyasa bozucu eylem makul bir 
ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış 
diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak 
nitelikteki eylem ve işlemler, bir suç oluşturmayan eylemlerdir. SPK, 
belirlediği piyasa bozucu eylemleri gerçekleştiren kişilere, yirmi bin Türk 
Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilebilecektir. 
Ancak, piyasa bozucu eylem ile bu suretle menfaat temin edilmiş olması 
hâlinde verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaatin iki katından az 
olamaz. 

SPK, somut olaydaki hukuka aykırı açığa satış işlemi veya işlemleri, işleme 
dayalı piyasa dolandırıcılığı (SerPK m. 107(1)) olarak nitelendirmesi halinde 
ise bu kapsamda yargılama yapılması için suç duyurusunda bulunacaktır. 
Bu son halde, somut olaydaki fiil suç olarak nitelendirilmesi nedeniyle 
cezalandırılması hapis cezası ve adli para cezası şeklinde olacaktır. SerPK m. 
107’de işlem bazlı piyasa dolandırıcılık için iki yıldan beş yıla kadar hapis ve 
beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. Açığa 
satışın işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı oluşturabilmesi için failin açığa satışı 
işlemini o pay senedinin fiyatına ilişkin  yanlış veya yanıltıcı izlenim 
uyandırmak amacıyla (kasdıyla)  açığa satış işlemi yapması yeterli olup, bu 

                                                                                                                                                                      
üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar 
verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, 
taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil 
edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir. 
36 SerPK m. 115 (1) gereğince  SerPK’da  tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlardan dolayı 
soruşturma yapılması, Kurul tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda 
bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğindedir. Burada mülga 
SerPK’daki düzenlemeden farklı olarak SerPK’da düzenlenen suçlar  yanında SerPK ile atıf 
yapılan suçlar bakımından da (güveni kötüye kullanma, belgede sahtecilik vb.)  SPK’nın  
yazılı başvurusu gerekli kılınmıştır (SerPK m. 115(4)).  
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işlemden bir zarar ortaya çıkması veya failin veya onunla beraber hareket 
edenlerin fiilen bir menfaat elde etmeleri zorunlu değildir. Buradaki adli para 
cezasının tutarı açığa satış ile yapılan piyasa dolandırıcılığından sağlanan 
menfaatten az olamayacaktır. 

Somut bir ekonomik nedene (veriye veya habere) dayanmaksızın yüksek 
hacimle açığa satış yapılması, piyasa dolandırıcılığı suçu bakımından aranan 
unsurlardan olan, yapay fiyat oluşturma kastının varlığına karine olarak 
değerlendirilebilecektir.  

Kanımızca, açığa satışın Tebliğ’de belirtilen özkaynak limitleri içinde 
yapıldığının SPK’ca etkin şekilde denetimi, açığa satışın kötüye 
kullanılmasını zorlaştıracaktır. SPK ayrıca şüpheli açığa satışları günlük 
hatta saatlik olarak hesap bazında takip etmelidir. Mer’i düzenlemeler 
gereğince BIST 100 Endeksi’ne dâhil olan ve açığa satış yapılabilen paylarda 
yukarı adım kuralı geçerli değildir. Kanımızca, açığa satışlarda geçerli yukarı 
adım (up-tick) açığa satış yapılabilecek bütün pay senetlerinde (A ve B 
Grubu) geçerli olmalıdır. Önleyici ve caydırıcı bir tedbir olarak, up-tick 
kuralının aracı kurumlarca etkin şekilde uygulandığının anlık olarak SPK 
tarafından takibi yapılmalıdır  
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ÖZ 

Filipinler 104 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık nüfuslu 12. ülkesidir ve kendi sınırları içinde 5 
milyondan fazla Müslümanı barındırdığından dolayı İslam Coğrafyasının önemli bir parçasıdır. Bu çalışmada 
hem Filipinler Cumhuriyeti’nin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri açıklanmış, hem de ülkenin tarımsal, 
demografik ve turizm potansiyeli irdelenmiştir. Ayrıca Filipinlerin siyasi ve idari yapısı, ulusal nüfusun etnik ve 
dinsel dağılımı ile doğal kaynakları da somut örneklerle çalışmada açıklanmıştır. Filipinler Cumhuriyeti 
Türkiye’de pek tartışılmayan ve coğrafyacılar tarafından pek irdelenmeyen bir ülkedir. Bu nedenle bu uzak 
ülkenin coğrafi, kültürel ve iktisadi özelliklerini okuyuculara tanıtmak bu çalışmanın en öncelikli hedeflerinden 
biridir.  

Anahtar Kelimeler: Filipinler Coğrafyası, Filipinler Cumhuriyeti, Ülkeler Coğrafyası 

THE REPUBLIC OF PHILIPPINES FROM THE PERSPECTIVE OF WORLD REGİONAL GEOGRAPHY 

ABSTRACT 

The Philippines is the 12th most populous country in the world with over 104 million inhabitants and is an 
important part of the Islamic geography since it contains more than 5 million Muslims within its borders. In the 
present study, the physical, human and economic geographical features of the Republic of the Philippines have 
been explained and the country's agricultural, demographic and tourism potentials have been explored. In 
addition, the political and administrative structure of the Philippines, ethnic and religious distribution of the 
national population as well as the natural resources have also been explained with concrete examples in this 
study. The Republic of the Philippines is a country that has not been debated and has not been explored by 
geographers in Turkey. For this reason, introducing the geographical, cultural and economic characteristics of 
this remote country to the readers is one of the most important goals of this study.  

Keywords: Geography of the Philippines, Republic of the Philippines, World Regional Geography 
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GİRİŞ 

Filipinler Cumhuriyetinin Fiziki Coğrafya Özellikleri 

Coğrafi konum olarak Filipinler Cumhuriyeti (FC) hem bir Doğu Asya ülkesi, 
hem bir muson ülkesi hem de kültür coğrafyası bakımından Müslüman 
azınlıklarının da yaşadığı bir Katolik ülkesidir. Sanayi üretimi ve iktisadi 
potansiyeli bakımından dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olmamasına 
rağmen Filipinler Doğu Asya’nın en çok tartışılan, en ilginç, en farklı, en sıra 
dışı ülkesidir. Ülke resmi adının İspanya Kralı II. Philip’in adını taşıması, 
Asya kıtasının tek büyük Hristiyan ülkesi olması, savaş ve barış zamanında 
ulusal bayrağının renklerinin yer değiştirmesi, ülkede 2500’den fazla isimsiz 
adanın bulunması ve iki resmi dilinin bulunması (İngilizce ve Filipince) bu 
ilginç olaylara sadece bir kaç yalın örnektir.   

İtalya büyüklüğünde bir ülke olan FC‘nin toplam alanı 298 170 km2 olup, 
bunlardan 105 000 km2’yi Luzon adası ve 95 000 km2’yi Mindanao adası 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda yüzölçümü bakımından FC dünya 
sıralamasında 71’inci en büyük ülke olarak yer almaktadır. Filipinler 104 
milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık nüfuslu 12. ülkesidir ve 
kendi sınırları içinde 5 milyondan fazla Müslüman nüfus barındırdığından 
dolayı, İslam coğrafyasının önemli bir parçasıdır. Ayrıca Endonezya’dan 
sonra Güneydoğu Asya’nın en büyük nüfuslu ülkesi Filipinler’dir. Asya 
kıtasında sadece Filipinler ve Doğu Timor devletleri nüfusunun büyük bir 
bölümü Katolik Hristiyanlardan oluştuğundan dolayı bu devletler Katolik 
ülkeler olarak adlandırılabilir. Bu nedenle FC hem Asya kıtasının en 
kalabalık Katolik nüfuslu devleti hem de 90 milyonu aşan Katolik nüfusuyla 
Filipinler, Brezilya, Meksika ve ABD ile birlikte dünyanın en büyük dört 
Katolik ülkesinden biridir (Atasoy, 2013: 310). Katolik nüfusun Müslüman 
nüfusa oranla daha fazla olması ülkedeki çatışmaların, siyasi 
anlaşmazlıkların ve terör olaylarının en önemli nedenlerinden birini 
oluşturmaktadır.  

Ülke topraklarının tamamı kuzey ve doğu yarımkürelerde olan FC, Asya 
kıtasının doğusunda ve Büyük Okyanusun batısında yer almaktadır. 
Ülkenin matematik konumuna bakıldığında FC 4o23’’ ve 21o25’’ kuzey 
enlemleri ile 116o55’’ ve 126o36’’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. 
Ülkenin kuzey-güney istikametindeki uzunluğu yaklaşık 1850 km olup, 
doğu-batı istikametindeki maksimum genişliği ise 1100 km’ye kadar 
ulaşmaktadır (Harita 1). Özetle, ülkenin en kuzey ve en güney bölgeleri 
arasındaki 17 derecelik enlem farkı iklim, bitki örtüsü ve toprak tipleri gibi 
fiziki coğrafya özellikleri bakımından bölgeler arasında belirgin 
farklılaşmalara yol açtığı gibi, nüfus dağılımı, nüfusun etnik ve dinsel 
bileşimi, folklor ve sosyo-kültürel yapısı gibi beşeri farklılıklara da yol 
açmaktadır.  
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Harita 1: Filipinler Cumhuriyeti Lokasyon Haritası 

 

FC kuzeyden ve batıdan Güney Çin Denizi, doğudan Filipinler Denizi, 
güneyden Sulavesi Denizi, güneybatıdan da Sulu Denizi ile çevrilidir. Bir 
başka anlatımla bir Pasifik Okyanusu devleti olarak FC dört farklı denizle 
çevrili olup tüm bu denizler Büyük Okyanus (Pasifik Okyanusu) havzasının 
bir parçasıdır. Ayrıca Filipinler’in toplam kıyı uzunluğu 36289 kilometre olup 
dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ilk 5. ülkeden biridir. Filipin adalarının 
okyanus kıyıları çok girintili çıkıntılı olduklarından, ülkede binlerce 
yarımada-burun ve körfez-koy yer almaktadır. Ülkenin doğusunda yer alan 
Filipin Çöküntüsü 10830 metrelik derinliği ile gezegenimizin en derin üç 
okyanus çukurundan biridir. Tamamen denizlerle çevrili olduğundan dolayı, 
FC’nin herhangi bir ülkeyle kara sınırı bulunmamaktadır. FC kuzeyden Başi 
boğazı ile Tayvan adasından ayrılırken, Palavan ile Borneo adası arasındaki 
Balabak boğazı ile Malezya’dan ayrılmaktadır. Güneydeki Sulavesi denizi ise 
FC’ni dünyanın en kalabalık Müslüman nüfuslu ülkesi olan Endonezya’dan 
ayırmaktadır. Sonuç olarak, FC’nin hiç kara komşusu olmasa da en yakın 
deniz komşuları olarak kuzeyden Tayvan ve Japonya, güneyden Malezya ve 
Endonezya, batıdan da Çin Halk Cumhuriyeti ve Vietnam ile deniz devlet 
sınırı bulunmaktadır (Harita 1).  

Filipin adaları Malay Takımadalarının bir parçasıdır. FC sınırları içinde 
7107’den fazla ada ve adacık yer almaktadır, fakat bunlardan yaklaşık 
2000’inde insan yaşamaktadır. Bir başka değişle FC sınırları içindeki 
5000’den fazla adada hiç insan yaşamamakta ve herhangi bir yerleşme 
bulunmamaktadır. Ayrıca ülke sınırları içinde 3 km2’den büyük alana sahip 
olan ada sayısının 500’den az olması, FC genelinde küçük adacıkların yaygın 
olduğunun göstergesidir. Ülke sınırları içindeki yaklaşık 2500 adanın adının 
dahi konulmamış olması (isimsiz olmaları), coğrafi mekân sınırlarının ve ada 
zenginliğinin bir başka göstergesidir. Filipinler’de binlerce adanın birbirinden 
uzak ve dağınık olarak yer almaları bir yandan ulaşım, ticaret ve haberleşme 
gibi temel iktisadi faaliyetleri zorlaştırmış ve ekonomik maliyetleri arttırmış, 
diğer yandan da siyasi, kültürel ve ulusal birliği zedelemiştir. Bugün bölgeler 
ve eyaletler arasında refah düzeyi, kültürel yapı ve gelişmişlik bakımından 
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önemli farklılıklar varsa bu jeopolitik ve jeoekonomik sonuç binlerce dağınık 
ve parçalanmış adanın Filipinler’e sunduğu coğrafi mirasın hüzünlü faturası 
olduğu söylenebilir.   

Filipin adaları coğrafi konuma göre 3 büyük gruba ayrılır. Filipinler 
Cumhuriyeti bayrağında yer alan üç yıldız aslında bu 3 ada grubunu temsil 
etmektedir. Ülkenin kuzey bölgelerindeki adalar “Luzon Grubu Adalarında”, 
orta kesimdeki adalar “Visayan Grubu Adalarında”, ülkenin güney 
kesimlerindeki adalar da “Mindanao ve Sulu Takım Adaları” grubunda yer 
almaktadırlar (Tablo 1).  

Tablo 1: Filipinler Cumhuriyetinde Yer Alan Başlıca Adaların 
Coğrafi Konuma Göre Sınıflandırılması 

Luzon Grubu  
Adaları 

Visayan Grubu  
Adaları 

Mindanao ve Sulu  
Takım Adaları 

Luzon  Bohol  Mindanao 
Mindoro  Leyte  Basilan  
Palavan Masbate  Holo  
Culion Negros  Tavitavi 
Dumaran  Panay  Balabak 
Calamian  Samar  Sibutu 
Koron Cebu  Balabak 
Batan Guimaras Siargao 
Babuyan Borakay Pangutaran 
Busuanga Tablas Camiguin 
Sibuyan Biliran Sarangani 

Batan ve Babuyan takımadaları Filipinler’in en kuzey adalarını 
oluştururken, Sulu Takımadaları da ülkenin en güney adalarını 
oluşturmaktadırlar. Endonezya ve Kanada ile birlikte Filipinler Cumhuriyeti 
dünyada en fazla adaya sahip ülkelerden biridir. Ayrıca kapladıkları 
yüzölçümü ile Luzon ve Mindanao adaları Asya kıtasının en büyük 10 adalar 
grubunda yer almaktadırlar (Atasoy, 2010; 261).Filipin adalarının büyük bir 
bölümü volkanik kökenlidir, ıssız olanlar genelde tropikal ormanlarla 
kaplıdır ve neredeyse tamamı tropikal kuşakta yer alır. Filipinler’in en büyük 
11 adası arasında yer alan Luzon, Mindanao, Mindoro, Samar, Leyte, Panay, 
Negros, Bohol, Sebu, Masbate ve Palavan ülke yüzölçümünün %95’ini 
oluşturmaktadır. Sadece Luzon ve Mindanao adalarının toplam alanı ülke 
yüzölçümünün %66’sını oluşturmaktadır. Mindanao adasındaki Apo volkanı 
(2954 m.) ve Luzon adasındaki Pulog zirvesi (2924 m.) ülkenin en yüksek 
noktalarıdır (Lukanov, Bojinov and Dimitrov, 2005: 204).    

Filipin adalarının coğrafi konumu ve jeolojik yapısı irdelendiğinde bu 
takımadalarının Avrasya levhasının doğu kenarında ve Pasifik levhasının 
batı kenarında yer alıp bu iki büyük levhanın çarpışma-sürtüşme sahasında 
yer aldıkları görülmektedir. Avrasya levhası ile Pasifik levhasının çarpışması 
sonucundan Filipin adalarının doğu ve batı kıyılarında dünyanın en derin 
okyanus hendekleri (okyanus çanakları) oluşmuştur: Mariana Hendeği (11 
043 m), Ryukyu hendeği (6 507 m) ve Filipin hendeği (10 830 m). Büyük 
Okyanusun batı ve doğu kıyılarını çepeçevre saran ve “Ateş Çemberi” (Ring 
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of Fire) olarak adlandırılan bu kuşak, volkanizma ve depremler bakımından 
dünyanın en tehlikeli en aktif kuşağıdır ve Filipinlerin tamamı bu kuşakta 
yer alır. Bu nedenle Filipin adalarında sıklıkla yanardağ patlamaları ve 
depremler görülmektedir. Filipin adalarının bulunduğu sahanın tamamı Alp-
Himalaya orojenezi ile şiddetli kıvrılmalar sonucu oluşmuş ve daha sonra 
tektonik hareketler sonucu parçalanarak 7000’den fazla irili-ufaklı ada 
ortaya çıkmıştır. Bugün ülkenin jeolojik yapısına baktığımızda, Filipin 
adalarının büyük bir bölümünü kristalin ve metamorfik kayaçlar oluşturur, 
bu temel üzerinde ise Paleozoik-Mezozoik arasında çökelmiş tortul kütleler 
bulunmaktadır (Atalay, 2007: 211). 

Luzon adasında yer alan Kordilera sıradağları ülkenin en uzun ve en yüksek 
dağlarını oluşturmaktadırlar. Filipinler’de yaklaşık 50 volkan yer almaktadır 
ve bunlardan 13’ü her an patlama olasılığı olan aktif volkanlardır. 
Filipinler’deki Mayon, Taal ve Pinatubo yanardağları dünyanın en tehlikeli 
volkanları arasında yer alır. Özetle, Pasifik Ateş Çemberi Kuşağında yer alan 
Filipinler depremler, volkanizma, tsunami ve tropikal siklonlar bakımından 
dünyanın en riskli ülkelerinden biridir. Bu nedenle siyasal istikrarsızlık ile 
birlikte doğal afetler bu ülkenin uluslararası imajına ve turizm çekiciliğine en 
çok zarar veren konuların başında gelir. Örneğin 9 Haziran 1991 tarihinde 
Luzon adasında yer alan Pinatubo (1780 m.) volkanının patlaması 
sonucunda 700 000’den fazla insan yaşamını yitirmiş ve 108 000’den fazla 
ev yıkılmıştır. 

Ülkenin güneyinde Mindanao adasında yer alan Mindanao ırmağı (550 km.) 
uzunluğuyla FC’nin en uzun akarsuyu iken Luzon adasının kuzey 
kesimlerinde yer alan Kagayan ırmağı (350 km.) ülkenin ikinci en uzun 
akarsuyudur. Pasig, Agno, Pampanga, Kotabota ve Agusan Filipinlerin diğer 
büyük akarsuları olup hiç birinin uzunluğu 400 kilometreyi aşmamaktadır. 
Ülkenin büyük bölümü dağlık ve engebeli adalardan oluştuğundan ve dört 
tarafı da denizlerle çevrili olduğundan dolayı, akarsu boylarının kısa ve 
yatak eğimlerinin fazla olması doğal bir sonuçtur. Luzon adasında başkent 
Manila yakınlarında yer alan Laguna de Bay (949 km.2) ülkenin en büyük 
gölü iken aynı zamanda Güney-Doğu Asya’nın da en büyük 3 tatlı sulu 
gölünden biridir. Luzon adasında yer alan volkanik kökenli Taal, Mindanao 
adasında yer alan tektonik kökenli Lanao ve Buluan FC’nin diğer büyük 
gölleridir.  

Biyolojik ve tür çeşitliliği bakımından FC dünyanın en zengin ülkelerinden 
biridir. Ülke sınırları içinde yaklaşık 9250 endemik bitki türü yer almaktadır. 
Ayrıca devlet sınırları içinde 10 000’den fazla bitki türü, 600’den fazla kuş 
türü, 21 000’den fazla böcek türü ve 3 000’den fazla ağaç türü yer 
almaktadır. Büyük Okyanusun kolları ile çevrili olan Filipin’in deniz 
sularında 2 000’den fazla balık türü keşfedilmiştir. Ülke içindeki tatlı su 
havzalarında yaklaşık 280 tatlı su balığı türü yaşamaktadır ve bunlardan 65 
tür dünyada sadece Filipinler’de görülmektedir. Özetle, dünyada çok büyük 
biyolojik tür çeşitliliğine (İngilizce: megadiverse countries) sahip sadece 17 
ülke vardır ve bunlardan birisi Filipinler’dir. Ormanlık araziler ülkenin 
yaklaşık %40’ını oluştururken, ekili-dikili araziler ise %19’unu 
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kaplamaktadır (www.philippine.ru). 

Ekvatoral ve tropikal kuşakta yer aldığından dolayı, Filipinler’de bütün yıl 
boyunca çok nemli ve sıcak bir iklim görülmektedir. Ülke genelinde coğrafi 
bölgeler arasında derin iklim farklılaşmaları olmamasına rağmen nemli 
tropikal, subekvatoral ve muson iklimlerin Filipin topraklarında yaygın 
oldukları söylenebilir. Enlem, bakı, denize uzaklık ve yükseklik farkı ülkede 
iklimlerin farklılaşmasını belirleyen en önemli etkenlerdir. Ülkenin güney ve 
orta kesimlerinde ekvatoral ve subekvatoral iklim, kuzey kesimlerinde ise 
Muson iklimi egemendir. Fakat tüm ülkede hissedilen iki farklı mevsimden 
söz edilebilir: Ocak ayından haziran ayına kadar süren yağışsız kurak 
mevsim ve temmuz ayından aralık ayına kadar süren nemli ve yağışlı 
mevsim. Bu nedenle Filipinlerde sıcaklık değerleri değil, yağış değerleri 
mevsimlerin özelliklerini belirler.  

Ülke genelinde en sıcak ve en soğuk aylar arasında aylık sıcaklık farkı 4-
5oC’yi aşmaz. Örneğin, yıllık ortalama sıcaklığın 27,1oC olduğu başkent 
Manila kentinde temmuz ayı ortalama sıcaklığı 27,5oC, oysa ocak ayı 
ortalama sıcaklığı 25,3oC’dir. Bir başka anlatımla aylar ve mevsimler 
arasındaki sıcaklık farkı ülke genelinde belirgin değildir, fakat günlük 
sıcaklık farklılaşması belirgindir. Örneğin, Manila’da gündüz sıcaklık 
değerleri bazen 37-39oC’ye kadar yükselirken, bazı geceler de sıcaklık 
değerleri 6-7oC’ye kadar düşebilir. Enleme bağlı olarak FC’inin kuzey 
bölgelerinde yıllık sıcaklık ortalamaları 24-27oC civarındayken, ülkenin 
güney bölgelerinde yıllık sıcaklık ortalamaları 27-29oC civarındadır. 
Yüksekliğin artmasına bağlı olarak dağların yüksek yamaçlarında yıllık 
sıcaklık ortalamaları 20oC’ye kadar düşmektedir. Sadece dağların en yüksek 
kesimlerinde (2000 m. üzerindeki sahalarda) yıllık sıcaklık ortalamaları 
istisnai olarak 14-15 oC’ye kadar düşmektedir. Özetle bütün ülkede yıllık 
sıcaklık ortalamaları enlem, bakı, denize uzaklık ve yükseklik gibi faktörlerin 
etkisiyle minimum 15oC ve maksimum 30oC değerleri arasında değişim 
göstermektedir (Atalay, 2001: 322).  

Denize uzaklık, yer şekillerinin uzanışı, bakı, musonların etkisi ve yükseklik 
bölgeler arasında yağış miktarının değişmesini belirleyen en önemli 
etkenlerdir. Filipinler genelinde yıllık yağış miktarı kabaca 1000 ile 4000 mm 
arasında değişmektedir. Ülkenin büyük bir bölümünde yıllık yağış miktarları 
2000 milimetreyi aştığından dolayı ülkede kurak bir bölge olmadığı gibi, çöl 
ve yarıçöl de yoktur. Çok nadir de olsa dağların yüksek yamaçlarında yıllık 
yağış miktarı 3000-3500 milimetreye kadar yükselirken, yüksek dağlar 
arasında kalmış bazı alçak vadilerde bu miktar yılda 1000-1200 milimetreye 
kadar düşmektedir. Filipinlerin batı kıyılarında yaz musonları daha 
etkiliyken, doğu kıyılarında Büyük Okyanus kökenli Kış Musonları ve Passat 
(Alize) Rüzgârları daha etkilidirler. Ocak-mayıs dönemi ülkenin en az yağış 
alan dönemi olduğundan, yabancı turistlerin ülkeyi ziyaret etmeleri için en 
çok tercih ettikleri dönemdir.  

Kuzey Filipin adaları Tropikal Siklon Kuşağında yer alırlar. Bu nedenle Asya 
ülkeleri arasında en yüksek tayfun tehlikesi ile karşı karşıya olan ülke 
kuşkusuz FC’dir. Bu ülkede Bagio (Bagyo) olarak adlandırılan tayfunların 
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görülme olasılığı nemli haziran-kasım döneminde en yüksektir. Özellikle 
ağustos ayı bu doğal afetten zarar görme riskinin en yüksek olduğu aydır. 
Büyük Okyanus kökenli olan ve genelde doğudan batıya doğru ilerleyen 
tayfunlar, özellikle ülkenin doğu kıyıları ile orta ve kuzey kesimlerini tehdit 
etmektedir. Enleme bağlı olarak kuzeyden güneye doğru gidildikçe 
tayfunların görülme olasılığı azalmaktadır. Bu nedenle en güneydeki 
Mindanao ve Sulu takımadaları Filipinler’in tayfun bakımından en az riskli 
adaları sayılırlar.   

Filipinler Cumhuriyetinin Beşeri Coğrafya Özellikleri 

Siyasi ve İdari Yapı 

Filipinler Cumhuriyeti, ABD yönetim modeline dayalı, başkanlık sistemiyle 
yönetilen çoğulcu bir demokrasiye sahiptir. Yasama görevi, temsilciler 
meclisi ve senatodan oluşan iki meclisli kongre; yürütme görevi ise doğrudan 
halkoyuyla seçilen Başkan tarafından yürütülmektedir. Yürütmenin başı, 
devlet başkanı ve aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanı olan 
başkan, altı yıllık tek bir dönem için doğrudan halkoyuyla 
seçilmektedir.  Filipinler anayasasına göre Müslüman Mindanao Özerk 
Bölgesi hariç merkezi bir yönetim benimsenmiştir. Yasama organı, seçim 
bölgesi esasına göre seçilen iki kamaralı Filipinler Kongresi 297 üyeli 
temsilciler meclisi (parlamento) ve 24 üyeli senatodan oluşmaktadır. İki 
kanatlı meclise sahip olan ülkede temsilciler meclisi üyeleri 6 yıllığına, 
senato üyeleri ise 3 yıllığına seçilmektedirler.  9 Mayıs 2016 tarihinde 
yapılan son başkanlık seçimlerini Rodrigo Roa Duterte kazanmış ve ülkenin 
16. devlet başkanı olarak 30 Haziran 2016 tarihinde görevine başlamıştır 
(www.deik.org).  

Ülkenin temel yasa metni, ismi “Saligang Batas ng Pilipinas” olan Filipin 
Anayasasıdır. Son yarım yüz yılda bu anayasa birkaç kez değişmiştir. Bugün 
yürürlükte olan FC anayasası 1987 yılında kabul edilen anayasadır. 1987 
anayasasına uygun bir biçimde1989 yılında yeni bir yasa kabul edilerek 
Luzon adasının kuzeyindeki Kordilera Yönetim Bölgesi (“Cordillera 
Adminstrative Region – CAR”) ve Güney Filipinler’de yer alan “Mindanao 
Özerk Müslüman Bölgesi” (“Autonomous Region in Muslim Mindanao – 
ARMM’’) otonom yapıya kavuşmuşlardır. 1990 yılında “Mindanao Özerk 
Müslüman Bölgesi” (“Autonomous Region in Muslim Mindanao – ARMM’’) 
resmen ilan edilmiş ve Kotabato kenti bu özerk bölgenin başkenti seçilmiştir.  

İdari yapı bakımından Filipinler 17 idari-iktisadi bölge, 81 eyalet (il de 
denilebilir), 118 özel yönetime sahip kent, 1510 belediye (bayan) ve yaklaşık 
42 000 ilçeyi (baranggay) kapsamaktadır (Harita 2). Filipinler’deki bölgeler 
yönetim yetkisine sahip değildir, bölgeler eyaletleri, ilçeleri ve özel statüye 
sahip şehirleri kapsamaktadır. Ülkedeki en önemli idari birimlerini eyaletler 
(vilayetler veya iller) oluşturmaktadırlar. Bugün Filipinler’de 81 eyalet 
(lalawigan/probinsya) yer almaktadır. Özel statüye sahip şehirler (lungsod) 
coğrafi olarak bu eyaletlerin sınırları içinde yer alsalar da hukuki, siyasi ve 
idari olarak onlara bağımlı değildirler. Eyaletler kendi içinde ilçeler 
(baranggay) ve belediyelerden (bayan) oluşmaktadırlar. Ülkedeki tüm 
eyaletler 17 idari-iktisadi bölgede toplanmışlardır. Güney Filipinler’de yer 
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alan “Mindanao Özerk Müslüman Bölgesi” (“Autonomous Region in Muslim 
Mindanao – ARMM’’), Kordilera Yönetim Bölgesi (“Cordillera Adminstrative 
Region – CAR”) ve Başkent Yönetim Bölgesi (“National Capital Region”) kendi 
özel idari statüsüne sahip olan ve idari bölgelere dâhil olmayan üç özel idari 
alandır (Harita 2).  

4 Temmuz 1946 tarihinde Filipinler Cumhuriyeti bağımsızlığını ilân 
etmesinden iki yıl sonra 1948’de Quezon kenti yeni devletin başkenti 
seçilmiştir. 1975 yılında Manila, Pasay, Kalakon ve Quezon şehirleri 
çevredeki 13 belediye ile birlikte bir metropoliten alan oluşturacak şekilde 
düzenlenmiş ve hemen ardından 1976 yılında Manila başkent yapılmıştır. 
Çok geniş bir alana yayılmış (18 000 km2 den fazla) olan Manila Metropolü 
“Başkent Yönetim Bölgesi” (“National Capital Region”)  2016 yılında 22 
milyonu aşan toplam nüfusu ile bugün de Filipinlerin ekonomik, kültürel, 
ticari ve siyasi kalbi olarak varlığını sürdürmektedir (www.manila.gov.ph).  

Demografik Özellikler 

Dünyanın en kalabalık nüfuslu 12. ülkesi olan FC’nin toplam nüfusu Ekim 
2017’de 104,2 milyon olup, bunlardan 52,3 milyonu erkek ve 51,9 milyonu 
kadındır (Tablo 2). Ülkede önemli bir cinsiyet dengesizliği gözlenmemektedir, 
çünkü ulusal nüfusun %50,1’i erkeklerden ve %49,9’u kadınlardan 
oluşmaktadır. Ülke sınırları dışında 12 milyondan fazla Filipin kökenlinin 
yaşadığı tahmin edilmektedir. ABD, Kanada ve Avustralya en çok Filipinli 
göçmenin yaşadığı ülkelerdir. Bugün sadece ABD’de yaşayan Filipin 
kökenlilerin sayısı 3 milyonu aşmaktadır (www.cyberleninka.ru).  

Birçok Güney Asya ülkesinde olduğu gibi XX. Yüzyılda Filipinler’de de 
yüksek doğum oranları ve yüksek doğal nüfus artışı gözlenmektedir. 2017 
yılında ülke sınırları içinde her gün yaklaşık 4757 kişi dünyaya gelirken aynı 
zamanda her gün yaklaşık 1329 kişi ölmektedir. Bir başka anlatımla ülkenin 
günlük doğal nüfus artışı yaklaşık 3143 kişi, yıllık doğal nüfus artışı ise 1 
milyon kişiyi aşmaktadır. 2005 yılında ülkenin ortalama nüfus artış hızı 
binde 19 iken bugün binde 14-15 seviyesine kadar düşmüştür. Özetle, XXI 
yüzyılın ilk çeyreğinde Filipinlerin nüfus artış hızı komşusu Malezya 
seviyesinde olup, Hindistan ve Türkiye’den daha yüksek, fakat Ürdün, 
Yemen, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkelerinden daha 
düşüktür. Ayrıca demografi uzmanlarının yaptıkları nüfus projeksiyonlarına 
göre 2030 yılında FC nüfusunun 123 milyonu ve 2050 yılında da 148 
milyonu aşması beklenmektedir. 

1950-1960 döneminde Filipinler’in nüfus artış hızı binde 30-36 arasında 
değişirken, 1980-1990 döneminde binde 24-29 arasında değişim göstermiş, 
2015 yılından sonra ise binde 16’nın altına düşmüştür. Dünya genelinde 
olduğu gibi Filipinler’de de doğum oranları ve doğal nüfus artış hızında 
azalma trendi devam etmektedir. Japonya ve Batı Avrupa ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında FC yüksek doğurganlık, yüksek bebek ölüm oranları, 
daha yüksek nüfus artışı, daha düşük refah düzeyi ve daha kısa ortalama 
yaşam süresi ile dikkat çekmektedir. Örneğin Avrupa ülkelerinin büyük bir 
bölümünde ortalama yaşam süresi 76 ile 82 yıl arasında değişim 
gösterirken, FC kadınların ortalama yaşam süresi 74,7 yıl, erkeklerin 
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ortalama yaşam süresi 68,7 yıl olup, ülke genelinde ortalama 71,7 yıldır. 
Sağlıksız ve yetersiz beslenme, ağır çalışma koşulları, yetersiz spor ve tatil 
olanakları, kötü barınma ve yaşam koşulları, yetersiz sağlık altyapısı gibi 
etkenler Filipinler’in ortalama yaşam süresinin sanayileşmiş ülkelere göre 
daha düşük olmasının başlıca nedenleridir.  

Harita 2: Filipinler Cumhuriyeti İdari Haritası 

 

Filipinler’de aritmetik nüfus yoğunluğu yüksek olup 350 kişi/km.2’yi 
aşmaktadır. Bir başka anlatımla km.2’ye düşen insan sayısı Türkiye’den 
yaklaşık 4 kat daha fazladır. Fakat bölgeler, adalar ve eyaletler bazında 
büyük dengesizlikler göze çarpmaktadır. Manila ovası, Cebu, Bohol, Negros 
ve Visayan adaları, Batangas bölgesi ülkenin en yoğun nüfuslu sahalarını 
oluştururken, Palavan, Samar ve Mindanao adaları ise seyrek 
nüfuslanmasıyla dikkat çekmektedirler (Timur, 2002: 230). Okyanus kıyıları, 
akarsu vadileri, verimli volkanik topraklara sahip araziler ülkenin en yoğun 
nüfuslu sahalarını oluştururken, ormanlık araziler, eğimli ve engebeli 
araziler, yüksek dağlık bölgeler ülkenin en seyrek nüfuslu sahalarını 
oluşturmaktadırlar. Özetle toprak verimliği, yükseklik ve eğim, iklim 
özellikleri, denize uzaklık, ulaşım, sanayi ve tarım olanakları ülkedeki nüfus 
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yoğunluğunu etkileyen en önemli etkenlerdir.  

FC ulusal nüfusunun yaş gruplarına göre dağlımı irdelendiğinde ülke 
nüfusunun %34,6’sı 15 yaştan küçük olanlardan, %61,1’i 15-64 yaş 
grubunda olanlardan ve sadece %4,3’ü 65 yaş ve üstünde olanlardan 
oluştuğu görülmektedir (Grafik 1). Gelişmekte olan ülkelere özgü olan 
yüksek genç nüfus oranı ve düşük yaşlı nüfus oranı Malezya ve Endonezya 
gibi komşu ülkelerde olduğu gibi FC’nde de görülmektedir. FC ulusal 

nüfusunun bir bölümü hiçbir okula 
gitmemiş ve hiçbir yerden mezun 
olmamıştır. Bu nedenle ülke içinde hala 
okuma-yazma bilmeyen yüz binlerce kişi 
vardır. Bugün 15 yaş üzeri ulusal 
nüfusun yaklaşık %96’sı okuma yazma 
bilmekte ancak %4’ü herhangi bir dilde 
okuma ve yazma bilmemektedir.  

Bir ülkedeki bebek ölüm oranları o 
ülkenin sosyo-ekonomik yapısı, refah 
düzeyi ve kalkınmışlık seviyesi hakkında 
önemli ipuçlar vermektedir. 2011 yılında 
Filipinler binde 20,2’lik bebek ölüm 
oranı ile dünya ülkeleri arasında 

110’uncu sırada yer almaktadır. Bir başka anlatımla bebek ölüm oranı 
bakımından FC İran, Gürcistan, Paraguay, Nikaragua, Endonezya gibi 
ülkelere benzer bir yapı göstermektedir. 2011 yılında Türkiye’nin ortalama 
bebek ölüm oranı binde 11,5 olduğuna göre FC’nin bebek ölüm oranlarının 
Türkiye’den yaklaşık iki kat daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır 
(www.childmortality.org).  

Tablo 2: 1952-2017 Döneminde Filipinler Cumhuriyetinde Nüfusun Değişimi 
Yıllar  Ülke Nüfusu Ortalama Yıllık Nüfus Artışı (%) 
1952 19 596 135 3.61 
1960 25 840 814 3.41 
1970 35 296 160 2.93 
1980 46 755 479 2.78 
1990 61 169 254 2.60 
2000 77 108 736 2.17 
2005 85 368 811 1.89 
2010 92 340 392 1.51 
2015 99 919 043 1.59 
2016 101 498 763 1.58 
2017 103 103 458 1.58 

FC nüfusunun ekonomik sektörlere göre dağılımına bakıldığında aktif 
nüfusun %38’i tarım faaliyetlerinde, %15’i sanayide ve %47’si de hizmetler 
sektöründe çalıştığı görülmektedir. Ayrıca FC nüfusunun %45’i kentsel 
yerleşmelerde ve %55’i kırsal yerleşmelerde yaşamaktadır. Ülke sınırları 
içinde 1400’ten fazla kent yerleşmesi yer almaktadır. Fakat bunlardan 
sadece 35-40 civarındaki kentin nüfusu 100 000’i aşmaktadır. Bugünkü 
Filipin kentlerinin büyük bir bölümü Amerikalılar ve İspanyollar tarafından 

Çocuk 
Nüfus; 
34,6

Aktif 
Nüfus; 
61,1

Yaşlı 
Nüfus; 

4,3

Grafik 1. Filipinler Nüfusunun Yaş 
Gruplarına Göre Oransal Dağılımı 

(2017 Yılı)
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kurulmuştur. Bu nedenle Amerikan ve İspanyol mimarisi ve şehircilik 
anlayışı ülke yerleşmelerinde derin izler bırakmıştır. Ülkenin başlıca büyük 
kentleri şunlardır: Manila ( 13,2 milyon), Davao (1,8 milyon), Sebu (1,0 
milyon) ve Zamboanga (950 000). Kentsel nüfusu 200 000’den fazla olan 
diğer büyük kentler arasında Bakolod, Antipolo, İloilo, Bagio, Kagayan de 
Oro, Dasmarinas ve San Jose del Monte yer almaktadır ki, ülkede nüfusu 1 
milyondan fazla olan sadece 3 kent vardır.  

Filipinler Nüfusunun Etnik ve Dinsel Yapısı 

Bugünkü Filipin ulusunun büyük bir bölümü, Negritolar, Proto-
Endonezyalılar, Malaylar, Okyanusya kökenliler ile Tayvan ve Çinli 
topluluklardan oluşmaktadır. Bu nedenle ülkede çok kültürlü ve heterojen 
bir etnik yapı egemendir. Bugünkü Filipinler kültürü Japon, Hint, Çin, 
Malay, Amerika, Portekiz, Arap ve İspanya kültürlerinin etkileşimi ile 
gelişmiş ve şekillenmiştir. İslam ve Hristiyan medeniyetlerinin çakışım 
sahasında, Asya ile Okyanusya kıtalarının geçiş bölgesinde yer alan 
Filipinler coğrafi konumu sonucunda hem bir geçiş, hem de bir köprü 
ülkesidir. Filipinler adeta köklü medeniyetlerin ve sömürge devletlerinin, 
etnik azınlıkların ve dinsel kimliklerin, dillerin ve inanç sistemlerinin 
köprüsüdür.   

Filipin adalarında yaşayan 120’den fazla yerli ve göçmen etnik topluluk 
vardır ve bunların arasında en kalabalık onanlar şunlardır: Tagalog, İlokano, 
Sebuano, Hiligaynon (İlongo), Pampangan, Pangasinan, Bisaya, Varay ve 
Bikol. Bunlar Filipin adalarının yerli halklarıdır, fakat Malaylar, Japonlar, 
Çinliler, Meksikalılar, Yahudiler, Hintliler, Koreliler, Araplar, İspanyollar ve 
Amerikalılar gibi sonradan gelen göçmen halklar da ülkenin farklı 
bölgelerinde yaşamaktadır. Örneğin bugün Filipinler nüfusunun yaklaşık 
%1,5’i Çinli etnik kökenlere dayanır. 2000 yılında yapılmış olan ulusal nüfus 
sayımına göre Filipin nüfusunun yaklaşık %25’ini Tagaloglardan 
oluşmaktadır. Luzon adasının orta ve kuzey kesimleri ile başkent bölgesi 
(Manila ve çevresi) Tagal nüfusunun en yoğun olduğu bölgelerdir. Sebuano 
kökenli topluluklar ulusal nüfusun %13’ünü oluşturmakta ve en yaygın 
olarak Sebu ve Bohol adalarıyla, doğu Negros ve batı Leyte adalarında 
yaşamaktadır. İlokano kökenli topluluklar ulusal nüfusun %9’unu 
oluşturmakta ve genelde Luzon adasının kuzey kesimlerinde 
yoğunlaşmaktadırlar. Hiligaynon (İlongo) kökenli topluluklar ulusal nüfusun 
%8’ini oluşturmaktadırlar ve Panay adasının tamamında, Negros adasının 
batı bölgelerinde ve Mindoro adasının güney kesimlerinde 
yoğunlaşmaktadırlar. Bisaya (Visaya) kökenli topluluklar Filipinler 
nüfusunun %7’sini oluşturmakta ve genelde Visay takımadalarında, Samar 
adasında ve Leyte adasının doğu kesimlerinde yaşamaktadırlar. Pangasinan 
ve Pampangan kökenli toplulukların toplamı ulusal nüfusun %7’den daha 
azını oluşturmakta ve genelde Luzon adasında yaşamaktadırlar. Bikol 
toplulukların ulusal nüfus içindeki payı %6 iken Varay toplulukların ulusal 
nüfus içindeki payı da %3 civarındadır. Ulusal nüfusun geriye kalan %25’lik 
kısmını küçük topluluklar ve azınlık gruplar oluşturmaktadır. İlongotlar, 
Aetalar, Apayo, Mangian, İfugaolar, Bantoklar ve Kalingalar bu küçük yerli 
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kabilelere örnek gösterilebilir (www.krugosvet.ru). FC sınırları içinde 100’den 
fazla küçük etnik topluluk vardır ve bunlar genelde engebeli dağlık 
bölgelerde ilkel koşullarda yaşamını tarım faaliyetleri ile sürdürmektedirler. 
Luzon adasının kuzeydoğu kesimlerinde özellikle Sierra Madre dağı 
çevresinde yaşayan İlongotlar, Pinatubo volkanı çevresinde yaşayan Aetalar 
Filipin etnocoğrafyasının renkli topluluklarına örnektirler (Timur, 2002: 
232). 

Asya kıtasında Hristiyanların çoğunlukta olduğu en kalabalık nüfuslu ülke 
FC’dir ve aynı zamanda bu kıtanın en kalabalık Katolik ülkesidir. XVI 
yüzyılda başlayan ve 333 yıl süren İspanya egemenliği Filipin adalarına 
Katolik inancını kültürel miras olarak bırakmıştır. 2000 yılında yapılan 
ulusal nüfus sayımına göre FC nüfusunun yaklaşık %84’ü Katolik 
Hristiyanlardan, %4’ü Protestan Hristiyanlardan, %4’ü Filipin Bağımsız 
Kilisesi mensubundan ve Filipin Kutsal İsa Kilisesi mensubundan, %1’i 
Budist ve yaklaşık %2’si de yerel inançlara inananlardan oluşmaktadır. 
Ayrıca FC ulusal nüfusunun yaklaşık %5’i Müslüman topluluklardan 
oluşmaktadır. Bir başka anlatımla ülke sınırları içinde 5 milyondan fazla 
Müslüman yaşamaktadır. Ülkedeki Müslüman topluluklar Mindanao 
adasının güney kesimlerinde, Palavan adasında ve Sulu takımadalarında 
yoğunluktadırlar. Basilan, Magindanao, Sulu, Tavi-Tavi ve Güney Lanao 
eyaletleri Mindanao Özerk Müslüman Bölgesi’nde yer alan beş eyalettir 
(Harita 3). Bu beş eyalet aynı zamanda Filipinler’deki Müslüman 
toplulukların merkezi hem de küresel ölçekte İslam Dünyasının küçük bir 
parçasıdır.  

Filipinler’deki Müslüman azınlıklar dil ve etnik yapı bakımından 12 gruba 
ayrılırlar ve bunların hemen hepsi Şâfiî mezhebine mensuptur. Bu 12 
Müslüman topluluk arasında en büyük ve en kalabalık olanların başında 
Maguindanaolar’lar, Maranaolar, Iranunlar, Samallar ve Tausuglar’dırlar 
gelir. Ülke sınırları içindeki Müslüman nüfusun yaklaşık % 92’sini aşağıdaki 
topluluklardan oluşmaktadır: 

 Merkezi Mindanao adasının Lanao gölü havzasında yaşayan 
Maranaolar,   

 Mindanao adasının orta kesimlerinde ve özellikle Pulangi ırmağı 
havzası ile Cotabato bölgesinde yaşayan Maguindanaolar’lar,  

 Mindanao adasında yaşayan Iranunlar,  

 Sulu takımadalarında yaşayan Tausuglar (Sulular), 

 Güney Sulu ile Mindanao’nun kıyı bölgelerine yakın yörelerde ikamet 
eden ve daha çok denizcilikle uğraşan Samallar.  

Yukarıda sıralanan kalabalık Müslüman toplulukların dışında, Filipin 
adalarında sayıca daha küçük Müslüman azınlıklar da vardır. Yakanlar, 
Bajaular, İlanonlar ve Sangirler Güney Filipin adalarında yaşayan bu küçük 
Müslüman topluluklara örnek gösterilebilirler (Durmuş, 2016: 59). 

Günümüzde FC’nde iki resmi dil vardır: Filipino ve İngilizce. Aslında 1973 
yılına kadar İspanyolca da ülkenin resmi dillerinden biriydi ama bugün 
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ulusal nüfusun %3’ünden daha azı tarafından kullanılır ve resmi dil 
olmaktan çıkarılmıştır. Filipin adalarında çok sayıda dil ve lehçe 
kullanılmaktadır fakat en yaygın kullanılan 8 dil şunlardır: Tagalog, 
Sebuano, İlokano, Hiligaynon, Bikol, Varay-Varay, Pampango ve Pangasinan. 
Bunlardan ulusal dil Filipino’nun temelini de oluşturan Tagalog dili ülkede 
en yaygın olanıdır. Anadili ile birlikte Tagalog dilini bilenlerin oranı toplam 
nüfusunun %55’ten fazlasını oluşturmaktadır. Filipinlerde yer alan binlerce 
adada yaşayan etnik topluluklar çok sayıda yerel diller kullanırlar, ama 
genel olarak tüm ülkede diller Malay-Polinezya dil grubunda yer aldıkları 
söylenebilir. Bugün ülke sınırları içinde 980’den fazla dil ve lehçenin 
konuşulması 7000’den fazla adaya sahip bu heterojen coğrafi mekânda 
sürdürülen etnik ve kültürel çeşitliliğin en iyi göstergesidir. Ülkede 
İngilizcenin dışında İspanyolca, Japonca, Çince, Korece, Malayca ve Arapça 
dilleri de bazı yörelerde kullanılmaktadır.  

İspanyolca Filipin adalarında üç asırdır (1571-1898) ulusal resmi dil olarak 
varlığını sürdürmüştür. İspanya – ABD savaşı sonucunda FC İspanya 
kontrolünden Amerika kontrolüne geçmiş ve XX. yüzyılda Amerikan kültür 
yayılmacılığı ile birlikte tüm ülkede İngilizce iletişim ve eğitim dili olarak 
yerleşmeyi başarmıştır. 1950’li yıllara kadar İspanyolca ülke genelinde 
konuşulan bir dil olarak varlığını sürdürse de 1973 yılındaki anayasa 
değişikliği ile resmi dil olmaktan çıkmış, 1986 yılından itibaren ise Filipin 
okullarında mecburi bir dil olarak öğretilmemeye başlamıştır. Böylece XX. 
yüzyılın sonunda bütün ülkede İngilizce iletişim ve eğitim dili olarak 
egemenliğini sağlamıştır.  

Harita 3: Mindanao Özerk Müslüman Bölgesi İdari Haritası 
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Filipinler Cumhuriyetinin Ekonomik Coğrafya Özellikleri 

Kalabalık ve genç nüfus yapısı, zengin orman ve su kaynakları, zengin 
maden ve yer altı kaynakları, uzun deniz kıyısı ve muazzam turizm 
kaynakları, verimli topraklar ve yüksek tarımsal ürün çeşitliliği gibi faktörler 
ekonomik gelişme açısından FC en büyük avantajlarıdır. Modern sanayi 
faaliyetlerinin yeterince gelişmemiş olması, kara ve demiryolu ulaşımının 
yeterince yaygınlaşmamış olması, engebeli ve dağlık bölgelerin geniş alan 
kaplaması, binlerce adanın birbirinden uzak ve kopuk olması, eğitimsiz ve 
yoksul insan sayısının fazlalığı ülke kalkınmasını olumsuz etkileyen başlıca 
faktörler olarak sıralanabilir. XXI yüzyılda da vergi kaçırma, yolsuzluk, yasal 
olmayan ticaret ve üretim, rüşvet ve kaçakçılık, oligarşik demokrasi, plansız 
iktisadi kalkınma, terör olayları ve istikrarsız siyasal rejim Filipinler 
ekonomisini frenlemeye devam etmektedir. Ayrıca teknoloji ve enerji 
kaynaklarında dışa bağımlılık, düşük verimli tarımsal üretim, ulaşım ve 
haberleşmedeki alt yapı sıkıntıları, köklü bölgesel çevre sorunları, plansız ve 
aşırı kalabalık kentler de ulusal kalkınmayı olumsuz etkilemektedir.   

Özel sektörün öncülüğünde rekabete dayalı şirketlerin ülke ekonomisinde 
egemen olması, giderek artan bölgesel ekonomik ve ticari işbirliği, aktif 
ASEAN üyeliği, yurt dışında yaşayan yüzbinlerce Filipinli vatandaşın ülkeye 
gönderdikleri milyonlarca dolar para transferi ülke ekonomisinin bazı olumlu 
yanlarıdır. Bugün Filipinler teknoloji ve sanayinin az gelişmiş olduğu, dışa 
bağımlılığı yüksek, tarımsal ve madensel ürünler ile doğal kaynakların 
işlenmesi ve ticaretine dayalı gelişmekte olan bir ekonomi olarak 
tanımlanabilir. Elektrik-elektronik, maden işleme, tekstil, kâğıt, gübre, 
makine ve motorlu taşıtlar, gıda ve konserve, kimya ve ilaç, orman ürünleri 
ve maden işleme ülkede en gelişmiş sanayi kollarıdır. Özellikle şeker ve 
sigara, bakır ve krom, giyim ve tekstil, ağaç ürünleri ve Hindistan cevizi yağı 
üretimi ülkede çok yaygındır (Özey, 2008: 365). ABD, Tayvan, Almanya, Çin, 
Güney Kore, Japonya ve Singapur ülkenin başlıca ticari partnerleridir. FC 
7000’den fazla adayı kapsadığından dolayı bölgeler ve adalar arasında 
bağlantı ve ticaret sağlamada karayolu ve demiryolu ulaşım bağlantılarından 
çok deniz ulaşımı hayati öneme sahiptir. Binlerce adanın birbirinden uzak ve 
kopuk olması ülke genelinde ulaşım maliyetlerini kuşkusuz arttırmaktadır. 
Bugün FC’nin en işlek limanları arasında Manila, Cebu, İloilo, Davao, 
Zamboanga, Cagayan de Oro ve Legazpi yer alır (Atalay, 2007: 221).  

Doğal Kaynaklar 

Nemli tropikal ormanlar, maden çeşitliliği, balık havzaları, tatlı su 
kaynakları, uzun deniz kıyıları, zengin flora ve fauna FC’nin en büyük doğal 
zenginliklerindendir. Enerji kaynakları bakımından fakir olan Filipin adaları 
maden kaynakları bakımından zengin sayılır. Metal madenlerinden demir, 
nikel, manganez, bakır, çinko, kurşun, krom, değerli taşlardan altın ve 
gümüş, metal olmayan madenlerden tuz, asbest, fosfat, mermer, jips, guano 
ve kükürt bakımından ülke zengin rezervlere sahiptir. Asya kıtasının en 
büyük beş krom üreticisinden biri olan Filipinler, hiç bir madenin 
üretiminde dünya sıralamasında ilk beşe girememiştir. Ülkenin volkanik 
arazilerinde çok zengin altın, bakır ve nikel yatakları keşfedilmiştir. Nikel ve 
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altın rezervleri bakımından Filipinler Asya’nın en zengin ülkelerinden biridir. 
Ülke sınırları içinde madencilik sektöründe 500 000’den fazla insan 
çalışmaktadır ve madencilik faaliyetleri toplam ulusal üretimin yaklaşık 
%2’sini karşılamaktadır. Altın, krom, nikel ve bakır en çok ihraç edilen ve en 
çok ulusal gelir sağlayan madenlerdir. Filipinler çıkardıkları madenlerin 
büyük bir bölümünü kuzey komşusu Japonya’ya ihraç etmektedirler. Fakat 
genel olarak son dönemde madencilik sektörü büyük bir kriz ve gerileme 
yaşamaktadır. Örneğin 2008 yılında ulusal maden ihracatının toplam değeri 
2 498 milyon dolar iken 2010 yılında 1 929 milyon dolara gerilemiştir 
(www.deik.org.tr). 

Fosil ve enerji kaynakları bakımından FC fakir bir ülke sayılır. Bu nedenle 
kömür, doğal gaz ve petrol bakımından dışa bağımlı bir ülkedir. Ham petrol 
üretiminin ancak %2-3’ünü kendisi karşılamaktadır. Ülkede çıkarılan az 
miktarda ham petrol Palavan adasının kuzeybatı kıyılarında ve bir bölümü 
de Güney Çin denizinde çıkarılmaktadır.  

Filipinler jeotermal enerji kullanımı konusunda dünyanın öncü ülkelerinden 
biridir. Luzon, Negros ve Leyte adaları jeotermal enerji bakımından en zengin 
sahalara örnektirler. 1996 yılında ülkede üretilen elektrik enerjisinin 
yaklaşık %23’ünü jeotermal enerjiden karşılanırken, doğal gazın ülke 
genelinde yaygınlaşması ile birlikte bu oran %14’lere kadar gerilemiştir. 
Bugün Filipinler ABD’den sonra dünyanın ikinci en büyük jeotermal enerji 
üreticisidir (Akova, 2008: 141). 

1946 yılında Filipin adalarının %52’sinden fazlası ormanlarla kaplıyken 
bugün bu oran %40’ın altına düşmüştür. Filipin adalarındaki ormanlarda en 
yaygın görülen ağaçların başında Filipin Maunu, Narra, Santol, Hintkirazı, 
Talisau, Abanoz ve Mola gelir (Özey, 2008: 364). XX yüzyılın ikinci yarısında 
ülkede binlerce hektar tropikal orman yok edilmiş bu nedenle küresel 
ölçekte FC ormansızlaşmanın ve orman kaybının en hızlı olduğu ülkelerin 
başında gelir. Filipin ormanlarında çok değerli ve çok pahalı ağaç türlerinin 
bulunması, orman ürünleri ihracatının ülke ekonomisine büyük miktarda 
döviz geliri sağlaması, özellikle Japonya ve ABD gibi sanayileşmiş ülkelere 
olan kereste ihracatının sürdürülmesi ülkedeki orman katliamını tetikleyen 
en önemli unsurların başında gelir.   

Tarım Potansiyeli 

Yüksek ve engebeli dağlık bölgelerin geniş alan kaplaması Filipinler’de 
işlenen tarım arazilerin dağınık ve kısıtlı olmasına yol açmıştır. Ülke 
topraklarının yaklaşık %26’sı tarım faaliyetlerine müsait olsa da bugün ekili-
dikili araziler ülke yüzölçümünün ancak %16’sını oluşturmaktadırlar. Çeltik 
tarımı, tropikal meyvecilik, hayvancılık, plantasyon üretimi ve balıkçılık 
ülkede tarım sektörünün en gelişmiş alt kollarıdır. Şeker kamışı, pirinç, 
mısır, batat (tatlı patates), muz, mango, papaya, kahve, manyok, çay, 
kauçuk, hindistan cevizi, ananas, avokado, kenevir ve tütün ülkede en 
yaygın yetiştirilen tarımsal ürünlerdir. Son yıllarda ılıman kuşak ülkelerine 
has olan lahana, soğan, karnabahar, patates, mısır ve domates üretiminde 
de büyük gelişmeler görülmektedir. Bugün FC dünyanın en büyük pirinç, 
kahve, manila keneviri, mango, papaya, ananas ve muz üreticilerinden 
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biridir. Ülkedeki aktif nüfusun %37’si balıkçılık, hayvancılık, ormancılık, 
meyvecilik, sebzecilik, çiçekçilik ve bitkisel üretim gibi tarım kollarında 
çalışmaktadır.  

Balık ve pirinç Filipin halkının vazgeçilmez besin kaynakları ve en temel iki 
gıdasıdır. Filipinler pirinç üretiminde dünyanın en büyük 10 üreticisinden 
biridir ve ülkedeki ekili-dikili arazilerin %35’ten fazlasını pirinç tarlaları 
oluşturmaktadır. Ülke kendi pirinç ihtiyacını karşıladığı gibi başka ülkelere 
de pirinç ihraç etmektedir. Luzon adasının merkezi kesimleri Filipinlerin en 
büyük pirinç üretim sahalarını oluşturmaktadır. 1960-2010 döneminde 
ulusal pirinç üretimi 4 ile 18 milyon ton arasında değişmektedir. Her yıl 
Filipinlerin ihraç ettiği pirinç miktarı ise 600 000 ile 2 milyon ton arasında 
değişmektedir. Bu nedenle FC dünyanın en büyük pirinç ihracatçılarından 
biridir (Tümertekin ve Özgüç, 1997: 147-149). 1970 yılında ülkede var olan 
pirinç ekim alanları 3,2 milyon hektar iken 2012 yılında 4,7 milyon hektara 
yükselmiş, aynı dönemde ulusal pirinç üretimi de 5,6 milyon tondan 18,0 
milyon tona yükselmiştir (Gönay, Sertkaya; 2014: 115). Bir başka anlatımla 
ülkedeki pirinç üretimi 42 yılda yaklaşık 3 kat artmış ve Filipinleri dünyanın 
en büyük pirinç üreticileri arasında yer almasını sağlamıştır.  

Filipinler Endonezya’dan sonra dünyanın en büyük Hindistan cevizi 
üreticisidir. 1970 yılında ülkede var olan Hindistan cevizi ekim alanları 1,8 
milyon hektar iken 2012 yılında 3,6 milyon hektara yükselmiş, aynı 
dönemde ülkedeki Hindistan cevizi üretimi de 5,7 milyon tondan 15,9 milyon 
tona yükselmiştir. Hindistan cevizinin Filipinler tarımsal ihracatında büyük 
önemi vardır. Bugün ülkedeki kauçuk, muz, şeker kamışı, kakao, avokado 
ve ananas ekim alanlarının toplamı Hindistan cevizi ekim alanlarından daha 
az olması bunun en büyük kanıtlarından biridir. Ayrıca Filipinler dünya 
hindistan cevizi yağı üretiminin %80‘den fazlasını tek başına 
karşılamaktadır. Bugün ülkedeki ekili-dikili arazilerin %20’den fazlasında 
hindistan cevizi yetiştirilmektedir.  

FC dünyada en fazla muz üreten ilk beş ülkeden biridir. Son yıllarda tütün,  
mango, papaya, şeker kamışı, mısır ve kahve üretiminde de olumlu 
gelişmeler yaşanmaktadır. Cebu, Negros ve Mindaao adalarında mısır tarımı 
yaygındır fakat Filipinler dünyanın en büyük mısır üreticileri arasına girmeyi 
başaramamıştır. Filipinler bugün Hindistan ve Endonezya’dan sonra Asya 
kıtasının üçüncü en büyük kahve üreticisidir. 1970 yılında ülkede var olan 
kahve ekim alanları 53 000 hektar iken 2012 yılında 119 000 hektara 
yükselmiş, aynı dönemde kahve üretimi de 49 000 tondan 88 000 tona 
yükselmiştir (Göney, Sertkaya; 2014: 221). 

Muzgiller familyasından olan Abaka ağacı (Abaka Musa textilis) Manila 
keneviri olarak ta bilinir. Bir türlü muz ağacı olan Abaka ve en çok Güney 
Luzon ile Mindanao adasında yetiştirilir. Gemi halatların ve yelken bezleri 
yapımında, ayrıca kâğıt ve kaba kumaş imalatında kullanılan lifli bir 
bitkidir. Manila keneviri üretiminde FC dünya birincisidir. 1970 yılında 
Filipinler’de var olan abaka ekim alanları 173 000 hektar iken 2012 yılında 
139 000 hektara düşmüş, aynı dönemde abaka üretimi de 122 000 tondan 
68 000 tona düşmüştür. XVII yüzyılda İspanyol misyonerler tarafından 
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Filipinlere getirilen tütün bitkisi en çok Luzon adasının kuzey kesimlerinde 
yetiştirilir. Portakal, limon, domates ve pamuk Filipin adalarında daha az 
miktarda yetiştirildiklerinden dolayı ulusal ekonomi ve küresel ticaret için 
önem taşımamaktadırlar.  

Şeker kamışı, kakao, kauçuk, muz, ananas, avokado ve mango gibi tropikal 
tarım ürünleri üretiminde Filipinler dünyanın önde gelen ülkelerinden 
biridir.  

Diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde olduğu gibi Filipinlerde de modern 
büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı gelişmemiştir. Domuz, manda, keçi, 
koyun ve sığır ülkede en yaygın yetiştirilen hayvanlardır. Ülkede 10 
milyondan fazla domuz ve 2 milyondan fazla sığır beslenmektedir. Kümes 
hayvancılığı tüm bölgelerde yaygındır.  

Balıkçılık ülkede çok yaygındır ama kalabalık nüfusu beslemeye yeterli 
değildir. Balıkçılık binlerce yıldır geleneksel yöntemlerle Filipin adalarında 
yapılmaktadır. Bugün ilkel kıyı balıkçılığı ile birlikte büyük gemilerle yapılan 
modern okyanus balıkçılığı da yapılmaktadır. Fakat her ne kadar ülkede 
7000’den fazla ada yer alsa da Filipinler dünyanın en büyük ilk beş balıkçı 
ülke arasına girmeyi başaramamıştır. XXI yüzyılın başında dünyada en fazla 
balık avlayan ülkeler sıralamasında Filipinler ancak ilk 15 ülke arasına 
girmeyi başarmıştır. Son çeyrek yüzyılda yılda avlanan toplam balık miktarı 
1,5 ile 3,5 milyon ton arasında değişmektedir. FC Asya kıtasının en büyük 
balıkçı ülkelerin başında gelir. Örneğin 2010 yılında Filipinler 2,6 milyon 
toplam balık üretimi ile dünya ülkeleri arasında 12. sırada yer almıştır. Asya 
kıtasında sadece Çin, Japonya, Hindistan, Endonezya, Vietnam ve Myanmar 
(toplam 6 Asya ülkesi) Filipinler’den daha çok balık avlamışlardı. 

Kalabalık halk kitlelerini beslemek amacıyla son çeyrek yüzyılda Filipin 
adalarında yüzlerce kültür balık üretme tesisi kurulmuştur. Su kültürü veya 
su ürünleri yetiştiriciliği göllerin balık yavruları ile balıklandırılması, akarsu 
havzalarında yapılan havuz balıkçılığı, deniz kıyılarında yapılan dalyan 
balıkçılığı ve kafes balıkçılığını kapsamaktadır. Ayrıca yumuşakçalar, deniz 
kabukluları ve su yosunları yetiştiriciliği gibi faaliyetleri de kapsamaktadır. 
Bugün dünyada 100’den fazla ülkede su kültürü balıkçılığı yapılmaktadır, 
ama bu alanda Güneydoğu Asya’nın en başarılı ülkeleri arasında 
Endonezya, Vietnam, Myanmar, Tayland ve Filipinler yer almaktadırlar. 
Örneğin 2010 yılında 744 600 ton su kültürü üretimi ile Filipinler dünya 
ülkeleri arasında 10. sırada yer almıştır(Doğanay, Coşkun; 2012: 447. 

Turizm Potansiyeli 

36000 kilometreyi aşan uzun deniz kıyıları, 7000’den fazla ada ve adacık, 
binlerce plaj, koy ve körfez, Ocak ayından Haziran ayına kadar süren 
yağışsız kurak bir mevsim, Filipin adalarında deniz turizminin gelişmesi için 
çok elverişli bir doğal ortam oluşturmaktadırlar. El değememiş tropikal 
ormanlar, zengin hayvan ve bitki örtüsü çeşitliliği, çok sayıda koruma 
bölgesi ve milli park, tertemiz kıyılar ve plajlar, güler yüzlü ve misafirperver 
bir halk, ucuz konaklama ve eğlence hizmetleri Filipinlere gelen yabancı 
turistleri cezbeden ve tetikleyen unsurların başında gelir.   
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Filipin adalarındaki modern turizm hareketi 1960-1970 döneminde başlamış 
ve 1970’li yıllarda ilk kez yılda 1 milyondan fazla yabancı turist bu ülkeyi 
ziyaret etmeye başlamıştır. Fakat 1980’li yıllarda ülkedeki siyasal çatışmalar, 
insan kaçırma olayları, ayrılıkçı terör ve istikrarsız siyasal ortam dış turizmi 
olumsuz etkilemiştir. 1990’lı yıllarda nispeten daha istikrarlı bir siyasal 
ortamın sağlanması ile gelen yabancı turist sayısında önemli bir artış olmuş 
ve tekrar 1970’li yılların seviyesine ulaşılarak 1992 yılında 1milyon yabancı 
turist sayısı eşiği aşılmıştır. 1990 yılında ülkeye gelen yabancı turist sayısı 
sadece 1,0 milyon iken, 1995 yılında 1,8 milyona, 2005 yılında 2,6 milyona 
ve 2009 yılında da 3,1 milyona ulaşmıştır (Özgüç, 2011: 461). Bir başka 
anlatımla hem gelen turist sayısı, hem de turizm gelirleri bakımından FC 
bölgede yer alan Endonezya, Singapur, Tayland, Malezya ve Japonya’nın çok 
gerisinde kalmıştır. Filipin adalarına en çok turist gönderen ülkelerin 
başında ABD, Japonya, Güney Kore, Çin, Avustralya ve Tayvan gelmektedir. 
Özetle, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında en büyük turizm potansiyeline 
sahip ülkelerden biri Filipinler olmasına rağmen, son çeyrek yüzyılda dış 
turizminde istediği başarıyı yakalayamamasının başlıca nedenleri şunlardır: 

 istikrarsız ekonomi ve siyaset,  

 bir türlü bitmeyen iç savaş ve terör olayları,  

 güven vermeyen siyasal yönetim ve politik söylem,  

 ülke genelinde fakir, plansız ve  bakımsız yerleşmelerin yaygınlığı, 

 zengin flora ve fauna kaynaklarının korunamaması, 

 bölgesel ekolojik sorunların ve bazı yörelerde çevre kirliliğin 
derinleşmesi, 

 gelen yabancı turistler için birçok bölgede can güvenliğinin olmaması,  

 hükümetin uzun vadeli turizm politikaları geliştirememesi, 

 sıklıkla yaşanan deprem, volkan patlaması, tsunami vb. doğal afetler, 

 bazı teröristlerin fidye için insan kaçırma olaylarına karışması, 

 turizm alanında yetersiz tanıtım ve reklam.  

Sonuçta yukarıda sıralanan faktörlerin etkisiyle FC, uluslararası turizm 
alanında hak etmediği bir yer almıştır.  

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip 
kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel 
mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok 
olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak 
amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim–21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te 
toplanan 17. Genel Konferansı kapsamında, 16 Kasım 1972 
tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair 
Sözleşme” kabul edilmiştir. Dünya Mirasları Listesi, UNESCO tarafından 
belirlenen kültürel ve doğal varlıkların listesidir. Dünya doğal ve kültürel 
miraslarının korunması için 175’ten fazla ülke bir antlaşma imzalamıştır. Bu 
şekilde dünyadaki en değerli doğal ve tarihsel-kültürel kaynakları 
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bozulmadan ve yok etmeden gelecek nesillere sağlıklı aktarılması 
hedeflenmiştir. Zengin doğal ve tarihsel-kültürel turizm çekiciliklerine sahip 
olan Filipinler Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesinde 6 ilginç evrensel 
miras ile listede yer almıştır (whc.unesco.org):  

 Tubbataha Resifi Milli Parkı (1993) 

 Barok tarzındaki Filipin Kiliseleri (1993) 

 Filipin Kordilerası dağlarındaki Pirnç Taraçaları (1995) 

 Tarihi Vigan Şehri (1999) 

 Puerto-Prıncesa Sualtı Nehri Milli Parkı (1999) 

 Hamiguitan Dağı Koruma Bölgesi (2014) 

Sonuç ve Değerlendirme 

Filipinler coğrafi konum olarak hem kara sınırı bulunmayan bir adalar 
devletidir hem de bir Uzakdoğu Asya ülkesidir. Kültür coğrafyası bakımından 
bir Katolik devlet; iklim özellikleri bakımından bir Muson ülkesi, iktisadi 
coğrafya bakımından ise gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan bir 
ülkedir. Ülkenin ekonomik yapısına bakıldığında, ulusal gelirin büyük bir 
bölümünü tarım, madencilik ve turizm sektörlerinin oluşturduğu; sanayi, 
teknoloji, savunma ve enerji alanlarında dışa bağımlılığın yüksek; terör ve 
azınlık sorunlarının çözümlenmediği az gelişmiş endüstriye sahip bir ülke 
olarak tanımlanabilir. Örneğin 2016 yılında yapılan İnsani Gelişim Endeksi 
sıralamasında Filipinler 0.668 gelişim endeksi ile hem orta gelişmiş ülkeler 
grubunda, hem de küresel ölçekte 188 ülke arasında 115 sırada yer almıştır.  

Dünya Bankası’nın yapmış olduğu sınıflandırmaya göre (World Development 
Indicators) kişi başına düşen milli gelire göre dünya ülkeleri yüksek gelirli 
(12616 dolardan daha yüksek olanlar), orta gelirli  (1036 ile 12615 dolar 
arasında olanlar) ve düşük gelirli (1035 dolardan daha düşük olanlar) olarak 
üç büyük grupta toplanmışlardır. Filipinler kişi başına düşen 3580 dolarlık 
gelirle 216 ülke arasında 143 sırada yer almaktadır. Ayrıca 369 969 milyon 
dolarlık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ile FC dünyanın en büyük 31’inci 
ekonomisidir. Tüm bu veriler ışığında FC’nin kalkınmakta olan bir Doğu 
Asya ülkesi ve orta gelişmiş ülkeler grubunda yer alan bir devlet olduğu 
söylenebilir.  

Diğer Güneydoğu Asya ülkeleriyle bazı ortak yönleri ve sosyo-kültürel 
benzerlikleri olsa da kuşkusuz Filipinler; Asya kıtasının en ilginç, en farklı, 
en sıra dışı ülkelerinden biridir. Filipinler, kendine özgü kapitalist rejimi; 
göreceli insan hakları ve demokrasi anlayışı; çok tartışılan din ve azınlık 
yorumlarıyla; zengin coğrafi yapısı ve renkli turizm çekicilikleriyle; kendine 
has kalkınma ve ekonomi politikalarıyla diğer Doğu Asya ülkelerinden 
farklılık gösterir. Filipinler ne kuzeydeki Tayvan ve Japonya’ya ne de 
güneydeki Malezya ve Endonezya’ya benzerdir. Filipin halk kültürü ise ne 
Çin, ne Malay ne de Japon kültürlerine benzerdir.     

Dünya ülkeleriyle ile karşılaştırıldığında sadece Filipinlere özgü ve sadece bu 
ülkede görülen bazı özellikler ve gelişmeler vardır. Filipinleri farklı kılan, onu 
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diğer ülkelerden farklılaştıran, ona has olan bu özellikler şunlardır: 

 Ülkenin resmi adı İspanya Kralı II. Philip’in adını taşımaktadır. 

 Filipin topraklarında 1205-1800 döneminde Mindanao adasında 
Doğu Asya’nın en eski İslam devletlerinden biri olan Magindanao 
Sultanlığı hüküm sürmüştür.  

 Manila kentinin güneyinde yer alan ve sadece 400 metre yüksekliğe 
sahip olan Taal volkanı, Dünyanın en küçük volkanıdır. 

 Filipinler Cumhuriyeti sınırları dışında yaşayan 12 milyondan fazla 
Filipin kökenliler dünyanın en büyük diasporalarından biridir.  

 ABD’den sonra dünyada en çok jeotermal elektrik enerjisi üreten ülke 
Filipinler’dir. 2005 yılında jeotermal elektrik enerjisi üretiminden 
ülkede 1931 MW enerji elde edilmiştir.  

 Asya kıtasının en kalabalık Hristiyan nüfuslu ülkesidir ve aynı 
zamanda bu kıtanın en büyük Katolik ülkesidir. 

 Filipinler’de yer alan Puerto-Prinses akarsuyu dünyanın bilinen en 
büyük yeraltı ırmağıdır.  

 Filipinler’in başkenti Manila dünyanın en yoğun nüfuslu metropol 
kentidir.  

 Savaş ve barış zamanında ulusal bayrağının renklerinin yer 
değiştirmesi dünya ülkeleri arasında sadece Filipinlere has bir 
durumdur. Kırmızı renk bayrağın üst tarafında yer alması “savaş 
durumuna” işaret olup, mavi rengin bayrağın üst tarafında yer 
alması “barış durumuna” işarettir. 

 Ada sayısı bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan 
Filipinlеrde 7000 den fazla ada yer almakta, ayrıca ülkede 3000’den 
fazla isimsiz adа yer almaktadır.  

 İki resmi dilinin kabul edildiği (İngilizce ve Filipince) Filipin 
Cumhuriyeti dünyanın en kalabalık nüfuslu İngilizce resmi dilli 5 
ülkeden biridir. 

 Filipinlerin başkenti Manila Maynilad ağacından adını almıştır. 

 Dünyada ilk kez karaoke Filipinler’de keşfedilmiştir. 

 Dünya‘nın ilk flüoresan lambasını Filipin kökenli Agapito Flores 
keşfetmiştir. 

 1565 yılında Migel Lopes tarafından kurulmuş olan Sebu kenti, 
bugün Filipinlerin en büyük üç kentinden biridir. XVI yüzyılda o 
zamanki adıyla Villa de San Migel kenti Filipin adalarının 
başkentliğini yapmıştır. Sebu kentindeki Santo Nino katedrali 
Filipinlerde inşa edilen ilk Hırıstiyan kilisedir.  

 Sebu adasında yer alan ve 1595 yılında hizmete açılan San Carlos 
Üniversitesi hem Filipinlerin hem de Asya kıtasının en eski 
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üniversitelerinden biridir.  

 Portekizli denizci, gezgin ve kâşif Ferdinand Macellan, İspanyol 
İmparatorluğu'nun desteğiyle denize açılmış ve 16 Mart 1521 
tarihinde Homonhon adasında karaya çıkarak Filipinlere gelen ilk 
denizci olmuştur. Macellan, 27 Nisan 1521 tarihinde Maktan kabilesi 
şefi Lapu-Lapu tarafından Filipin topraklarında öldürülmüştür.  

 1934 yılında Palavan adası kıyılarında dünyanın en büyük incisi 
keşfedilmiş ve onu keşfeden genç Filipinli Müslüman keşfettiği inciye 
“Allahın İncisi” adını vermiştir. Ağırlığı 6,34 kg. ve çapı 24 cm. olan 
bu incinin değeri yaklaşık 40 milyon dolardır.  

 Keşfedilen yeni hayvan tür sayısında Filipinler dünya birincisidir. Son 
15 yılda ülkede 20 civarında yeni memeli hayvan türü keşfedilmiştir.  
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THE ORIGIN, ETHNIC CONDITIONS, TRIBES AND FAMILY STRUCTURES OF ATÇEKEN TRIBES  

ABSRACT  

Atçeken refers to a judicial, administrative and political term not an ethnic, tribal or a family name. With this 
feature of it Atçeken term became a covering name of the tribes and families which is situated in Atçeken 
system. Because of this, Atçekens are composed of various ethnic tribes and families. Among those, Turgudis 
and Bayburdis which constitude the largest group of Atçekens and the most important military forces of 
Karamanids and whose leaders are the prominent commanders of this principality, are the most significants. 
The tribes related to Alayundis, Çepnis and Peçeneks which are among Oğuz clans, are also Atçekens. Some 
communities which are originally Mongols and came to Anatolia, settled to Central Anatolia and by the time 
became Turkish, are also among Atçeken communities. Apart from these, clans related to Dulkadirids and 
Şamlus which came from South-eastern Anatolia and some tribes relarted to Varsaks, Kosuns and Esenlüs come 
from İçel to central Anatolia are also Atçekens. And in addition to these, Aişelü and Boynuyumru tribes which 
are very crowded and located in Eskiil town and whose origins could not be identified are also among Atçekens.  

Keywords: Ethnic Conditions, Tribes, Family Structures, Atçeken Tribes  
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GİRİŞ 
Azerbaycan ve İran’da sıkışan Türkler, 1071 Malazgirt muharebesinden 
sonra süratle kendi hayat tarzlarına uygun olan Anadolu’ya yayılmaya 
başladı. Anadolu’nun her tarafına dağılan bu Türkmenler sayesinde kısa 
zamanda Anadolu Selçuklu devleti kuruldu
1 .Yine,  XIII. asrın ilk çeyreğinde Anadolu’ya yönelik oldukça yoğun ikinci 
büyük göç dalgası vuku buldu. Türkistan’dan Anadolu’ya yapılan bu göçler, 
birincisinin aksine gönüllü olmayıp, Moğol istilasının ardından gerçekleşti2.  

Anadolu’ya gelen Türkmenler bu ülkede yarı göçebe hayatı terk edip, ya 
kendi kurdukları ya da evvelce terk edilmiş köylere yerleşti. Bununla 
birlikte, nüfusun çoğunluğunu yine de konar-göçer Türkmenler oluşturmak-
ta idi. Bunun sebebi ise Orta Asya ve Azerbaycan’dan Anadolu’ya arkası ke-
silmeden devam eden göçlerdir. Bu göçmenler özellikle uçlarda bulunmakta 
ve Bizans ile savaşmakta idiler.  XII. yüzyılda Horasan’da Diyar-ı Rum deni-
lince akla Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Ankara-Konya arasındaki 
bölge geliyordu3. 

XIII. yüzyıl ikinci yarısında yani Moğol istilasından sonra Anadolu’da beş 
Türkmen topluluğunun varlık gösterdiği görülür. Bunlar, Maraş-Malatya 
bölgesindeki Ağaçeriler, Sinop-Samsun civarındaki Çepniler, önceleri Malat-
ya bölgesinde iken, daha sonra Kütahya havalisine gelen Germiyan Türk-
menleri, Denizli Köyceğiz ve Uşak bölgesinde oldukça keşif olarak bulunan 
Türkmen topluluğu ve Ermenek, Mut, Silifke ve Anamur bölgesinde yaşayan 
Karamanoğullarıdır4. 

Diğer taraftan, Osmanlı devleti toplum yapısında gerek nüfusları gerekse et-
kinlikleri bakımından önemli bir yere sahip olan konar-göçer aşiretler bu dö-
nemde,  Anadolu ve Rumeli’nin muhtelif bölgelerine yayılmışlardı. Anado-
lu’da belli başlı konar-göçer teşekküller,  Halep bölgesinde sakin olan Halep 
Türkmenleri,  Maraş, Elbistan, Sis (Kozan) ve Kadirli bölgesinde yaşayan 
Dulkadirli ulusu, Sivas’ın güneyinde yer alan sahada bulunan Yeniil Türk-
menleri, Sivas’ın batı, kuzey ve doğu taraflarında sakin olan Ulu Yörük Türk-
menleri, Mardin-Urfa arasında yaşayan Bozulus Türkmenleri, Konya ova-
sında bulunan Atçekenler, Ankara Yörükleri, Söğüt Yörükleri, Kütahya Yö-
rükleri ve daha birçok küçük aşiretten oluşur5. Rumeli’de yaşayan aşiretle-
rin en önemlileri ise, Naldöken, Tanrıdağı, Selanik, Ofçabolu, Vize ve Kocacık 
Yörükleridir6. 

Burada görüldüğü üzere, Osmanlılar devrinde konar-göçerler genelde  “Türk-
men” veya “Yörük” diye isimlendirilmiştir. Bu aşiretlerden, Anadolu’nun Kızı-
lırmak’tan itibaren doğu ve güneyinde kalan bölgeleri ile Suriye ve Irak’ta sa-

                                                      
1Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul 1980,s.282. 
2-Turan, a.g.e., s.303.  
3-Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul 1992, s.118.  
4-Faruk Sümer, “Anadolu’da Moğollar”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, C.I, (Ankara 1970), 
s.45-52.   
5-Faruk Sümer, “XVI. Asırda Anadolu, Suriye ve Irak’ta Yaşayan Türk Aşiretlerine Umumi 
Bir Bakış”, İFM,    C.XI, S.1-4, ( Ekim 1949- Temmuz 1950 İstanbul), s.511-518.  
6-Tayyib Gökbilgin, Rumeli’de Yörükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan, İstanbul 1957, s.53-91. 
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kin olanlar Türkmen ve Kızılırmak’ın batısı ile Rumeli’de yaşayanlar ise Yö-
rük adını taşımakta idiler7. 

Nitekim, Kızılırmak’ın batısında yer alan Atçekenler’de Osmanlı devleti arşiv 
belgelerinde yörük olarak ifade edilirler. Atçekenler’den kendilerine ait 
kanunnâmelerde “Ve bunlar mukaddema göçer-konar yörük tâifesi makule-
sinden olmağın ...” şeklinde bahsedilir8. 

Diğer taraftan, Osmanlı devleti nezdinde aşiretler önemli bir yere sahiptir. 
Öncelikle belirtmek gerekir ki tamamına yakın kısmı Türk olan bu aşiretler, 
sürekli devam eden savaşlar sonucu yıpranan yerleşik Anadolu halkını mad-
den ve manen takviye etmiştir9. Bundan başka,  Osmanlı devleti herhangi 
bir yeri fethettiğinde orada tutunabilmek için yerleşiklere göre çok daha ko-
lay nakledilebilecek konar-göçerlere yönelmiş ve çeşitli bahaneler ile bunları 
özellikle Balkanlar’da iskân etmiştir10. Ayrıca, diğer bahislerde de işaret 
edildiği üzere aşiretler, özellikle Balkanlar’daki Yörükler, yükümlü oldukları 
vergiler ile ülke ekonomisine büyük katkılarının yanı sıra, kale tamiri, köprü 
yapımı, iaşe nakli vs. gibi hususlarda orduya lojistik destek sağlamışlardır11. 

Diğer taraftan, Anadolu’daki büyük aşiretler, Halep, Bozulus vs. Türkmenle-
rinde olduğu gibi bir üst kimlikle anılmakla birlikte, gerçekte birbirinden 
farklı boylardan müteşekkildir. Mesela, Bozulus Türkmenleri, Bozulus ve 
Dulkadirli ulusu olmak üzere iki kısıma ayrılmıştır12. Burada bahsedilen 
Türkmen grupları gibi bünyesinde oldukça kalabalık bir nüfus barındıran 
Atçekenler’de birbirinden farklı etnik unsur, boy ve ailelerden oluşur. Buna 
göre Atçekenleri, Karamanoğulları ümerâsı (Turgud ve Bayburd oğulları), 
Oğuz boyları,  Güneydoğu’dan gelen oymaklar,  İçel bölgesinden gelen 
cemâatler,  Moğol bakiyeleri ve diğer oymaklar şeklinde tasnif etmek 
mümkündür. 

1- Karamanoğulları Ümerası (Turgud ve Bayburdoğulları)   

Atçeken oymaklarının büyük bir çoğunluğunu Turgud ve Bayburdoğulları 
aşiretleri teşkil eder. Sayım defterlerinde açıkça belirtilmemekle birlikte, Tur-
gud ve Bayburd kazâsında sakin bulunan oymaklardan tamamına yakını 
aynı adla anılan aşiretlere mensuptur. 

Turgud ve Bayburdlular’ın menşei hakkında farklı görüşler mevcuttur. Ham-
mer, Turgudluların Tatar olduğunu iddia eder13. Z.V.Togan ise Turgudluların 
Kıpçak Türklerine mensup olduğunu ileri sürer14. Buna mukabil, Karamanlı 
tarihçi Şikari, açıkça her iki beyin Oğuz Türkü olduğunu belirtir. Şikari’nin 
eserinin bir yerinde “Turgud ve Bayburd beyler dört bin Oğuz askerî ile pu-

                                                      
7-Sümer, a.g.m., s.511.  
8- Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, C.III, İstanbul 1990, 
s.331.; BOA, TD.nr.636, s.2. 
9-Sümer, a.g.e., s.160.  
10-Paul Wittek, “Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin Rolü”, Çev.Ercümend Kuran, 
İÜ.Ed.Fak.TD., C.XIII,   S.17-18, (İstanbul 1963), s.266. 
11- Mehmet Eröz, Yörükler, İstanbul 1991, s.225-226.  
12- Faruk Sümer, “Bozulus Hakkında”, D.T.C.F.D., C.VII/S.1, (Ankara 1949), s.30.  
13- Hammer Purgstall,  Osmanlı Devleti Tarihi, Çev. Mehmed Ata, C.III, İstanbul 1984, s.732. 
14- A.Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1981, s.318.  
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sudan çıkıp Kosun’un ardın aldılar”15 ve başka bir sayfada “... yedi bin tiğzen 
Türkmen askerîyle Turgud ve Bayburd ve İmadeddin ve Bahaeddin irü-
şüp...”16 ifadeleri yer alır. Osmanlı tarihi yazarlarından Neşri’de Karamanoğ-
lu beylerini sayarken Turgud ve Bayburd Bey’i Tatar beylerinden ayırır17. 
Bundan başka, XVI. yüzyılda düzenlenen tahrir defterlerinde, Turgud ve 
Bayburd kazâsında sakin olan oymaklara mensup şahısların büyük bir ço-
ğunluğunun Orta Asya kökenli Türkçe adlar taşıdıkları görülür18. Buda 
onların Türkler’in  Oğuz boyuna mensup olduklarının delilidir. 

Turgud ve Bayburd Bey’in adı Karamanoğullarının ilk zamanlarından itiba-
ren siyasî hadiselerde geçer19. Dediki Sultan menakıbnâmesine göre, Ahmed 
Yesevi soyundan ve Horasanlı olan Dediki Sultan iki kardeş olan Turgud ve 
Bayburd’u Anadolu’ya göndermiş kendisi de önce Hicaz’a gitmiş sonra da 
Konya bölgesine gelmiştir20.  Karamanlı tarihçi Şikari’ye göre, 1277 yılında 
Konya ve Ankara civarını zapt eden Karamanoğlu I.Mehmet Bey, her iki şehir 
arasındaki sahrayı ikiye bölüp yarısını Turgud Bey ve diğer yarısını da Bay-
burd Bey’e vermiştir21. Nitekim XV ve XVI. asırda tanzim edilen tahrir defter-
lerinden Ankara-Konya hattının batısının Turgudlu ve doğusunun Bayburd-
lu cemâatlere yurd olarak verildiği anlaşılır22. 

Diğer taraftan, Turgud ve Bayburdoğulları’nın Konya sahrasına nereden gel-
dikleri ihtilaflıdır. F. Sümer, Atçeken oymaklarının büyük bir çoğunluğunu 
Karamanoğullarının Çukurova’dan bu bölgeye getirdiğini ifade eder, fakat 
Turgud ve Bayburdlular’ın buna dahil olup-olmadıklarını belirtmez23. 
Bundan başka, Ş. Tekindağ, Turgudoğullarını, Kuştimurlu, Kosunlu, Var-

                                                      
15- Şikari, Karamanoğulları Tarihi, Haz. Mesud Koman, Konya 1946, s.10.  
16- Şikari, a.g.e., s.42.  
17- Neşri, Kitâb-ı Cihan-nüma, Yay. F.Reşit Unat-M.A.Köymen, C.I, Ankara 1987, s.219. 
18-Atçekenler’e ait tahrir defterlerinden derlenen Orta Asya kökenli Türkçe adlardan misal-
ler: Aktaş, Armağan, Artuk, Aslıhan, Atandık, Atlandı, Aydın, Aydoğan, Aydoğdu, Aydoğmuş, 
Aykut, Ayvaz, Başlamış, Bayburd, Baykuş, Begçe, Beggeldi, Beğendik, Bektaş, Beylerhan, 
Bulgar, Büyükoğlan, Çağrıhan, Çalabvermiş, Çatalbaş, Çebni, Çölaşan, Dediki, Demirtob, 
Devlethan, Dolduk, Durdu, Durduhan, Dindar, Elagöz, Elvan, Emirhan, Emre, Erdoğan, 
Erdoğdu, Ergun, Erişdi, Erkud, Ersin, Eynebali, Eynebey, Eynehan, Eynekadı, Farsak, 
Geçgelen, Gerçek, Göçekeri, Gökçe, Göker, Gönder, Güçlü, Gümüş, Gündoğan, Gündoğdu, 
Gündoğmuş, Güneri,  Güvendik, Hüdaverdi, İldoğan, İlgeldi, İlhan, İncekara, İslibeg, 
Kadimeri, Kadimgeldi, Kadimkaldı, Kadimkutlu, Kadimli, Kaplan, Karaca, Karagözlü, 
Karaoğlan, Karatay, Karlı, Kaya, Kızılbeg, Koçeri, Kömek, Körpe, Kulca, Kundak, Kurdhan, 
Kurtul, Kutluhan, Laçin, Melikşah, Mestan, Mintaş, Oğulbeg, Oğuzhan, Olmuş, Oruçbeg, 
Saltuk, Saruhan, Satılmış, Savcı, Serhan, Sevindik, Söylemez, Sultan Şah, Tacıkızıl, 
Tanrıverdi, Tanrıvermiş, Taşkın, Taycı, Toğan, Toklu, Tokmak, Tozlu, Turahan, Turak, 
Turan, Turgud, Turmuş, Turasan, Tuydı, Tükrük, Türkmen, Uçarı, Uğurladı, Uğurlu, Ulaş, 
Umur, Yağlı, Yaramış, Yaratmış, Yayla, Yazoğlu, Yenibeg, Yenice. 
19-Faruk Sümer, “Turgutlular”, İA, C.XII/2, s.121. 
20-Zeki Oral, “Turgutoğulları-Eserleri-Vakfiyeleri”, VD, C.III, (Ankara 1956), s.45.  
21-Şikari, a.g.e., s.45. 
22-Bkz. BOA, TD. nr.32; BOA, TD. nr.387. ;  BOA, TD. nr.1061; BOA, TD. nr. 636. 
23-Faruk Sümer, “Osmanlı Devrinde Anadolu’da Kayılar”, Belleten, C.XII, S.47, (Temmuz 
1948 Ankara),        s.585. 
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saklı vs. aşiretler ile birlikte Ramazanoğulları beyliğinin kurucuları arasında 
gösterir24. 

Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen menakıbnâmede yer alan Turgud ve 
Bayburd’un Dediki Sultan ile birlikte Anadolu’ya Horosan’dan geldikleri gö-
rüşü gerçeğe çok daha yakındır. Çünkü, Dediki Sultan’ın Ilgun civarında 
Turgudoğulları ile beraber yaşadığı bilinir25. Dediki Sultanın türbesi Ilgun 
yakınındaki Mahmudhisar köyünde olup, onun adına inşa edilen tekke ve 
zaviye için, Turgudoğlu Pir Hiseyin Bey vakıflar tesis etmiştir26. Ayrıca, Şika-
ri’ye göre, 1277 yılından itibaren Konya bozkırlarının adıgeçen beylere yurd 
olarak verilmesi, Turgud ve Bayburdlular’ın Horasan’dan Anadolu’ya gelen 
Türk beyleri olduğunun ve en azından XIII. asrın sonlarından itibaren de 
Konya bölgesini yurd tuttuklarının açık delilleridir. 

Öte yandan, XIII. asırda başlayan Karamanoğlu-Turgud ve Bayburdoğulları 
beraberliği bu beyliğin yıkılışına kadar devam etmiştir. Şöyle ki, özellikle XIV. 
ve XV.  asırlarda Anadolu’da önemli bir siyasî güce sahip olan 
Karamanoğullarının askerî gücü umumiyetle Turgud ve Bayburdoğulları’na 
mensup oymaklara dayanır. Hatta siyasi tarihlere bakıldığında 
Karamanoğullarının karşı karşıya kaldığı her askerî mücadelede Turgud ve 
Bayburdlular’ın ön planda yer aldıkları görülür. Nitekim bu katkılarından 
dolayı bahsedilen beyler Karamanoğlu beyliğinde üst düzey yöneticilikler el-
de etmişlerdir27. 

Bundan başka, her iki aile arasında akrabalık tesis edilmiş; hatta, Karaman 
beyi Kasım Bey’in 1483 yılında vefatı üzerine, annesi Karamanoğlu hanedâ-
nına mensup Turgudlular’dan Mahmut Bey, İçel’de Karamanoğulları 
beyliğinin başına geçmiştir28. 

Diğer taraftan, siyasî kaynaklarda, Turgud ve Bayburdlular’dan Osmanlı-
Karamanoğulları savaşları münasebeti ile sık sık bahsedilir. Fakat bu kay-
naklar her iki aileye mensup cemâatler hakkında ise herhangi bir bilgi ver-
mezler. Halbuki tahrir defterleri incelendiğinde, özellikle Turgudlular’a men-
sup bazı oymakların gerek Karamanoğulları gerekse aynı aileden bazı beyle-
rin nökeri oldukları görülür. Bu oymaklar, Nökerân-ı Turgud Beg, Nökerân-ı 
Piri Beg ve Nökerân-ı Veledân-ı Tursun Beg adlarını taşımakta olup, 
adıgeçen cemâatlerin tamamı Turgud kazâsına bağlıdır29. Turgud Bey’den 
Turgudoğulları’nın atası, Tursun Bey’den aynı aileden gelmiş bir bey ve Piri 
Bey’den muhtemelen Karamanoğlu beyliğinin son beylerinden Pir Ahmed 
kastedilir. 

                                                      
24-M.C. Şehabeddin Tekindağ, “II. Bayezid Devrinde Çukurova’da Nüfuz Mücadelesi”, 
Belleten, C.XXXI,        S.123, (Temmuz 1967 Ankara), s.345.  
25- Oral, a.g.m., s.46. 
26-Oral, a.g.m., s.47; Ayrıca, Dediki Sultan tekkesi ve vakfiyeleri için bkz. Ömür Bakırer-Su-
raiya Faroqhı, “Dediki Dede ve Tekkeleri”, Belleten, C.XXXIX, S.155, ( Temmuz 1975 
Ankara), s.447-467. 
27-Şikari, a.g.e., s.10, 11, 15, 19, vd.  
28-Hoca Sadettin, Tacü't-Tevarih, Haz. İsmet Parmaksızoğlu,  C.III, Ankara 1992, s.236. 
29-BOA, TD. nr.32, s.104, 130, 150.; BOA, TD. nr.1061, s.104, 105, 125. 
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Nöker, Moğolca bir kelime olup, Moğol hanlarının ve beylerinin muhafızları-
na verilen addır. Nökerler bir nevi hanların ve beylerin silah arkadaşları ve 
yakın dostları idiler30. Nöker ıstılahı, XIII. yüzyıl ortalarından itibaren Moğol-
lar ile birlikte Anadolu’ya gelmiş; ama biraz farklı anlamda kullanılmıştır. Ni-
tekim, bu terimin Osmanlı devlet teşkilatında, özellikle Doğu Anadolu bölgesi 
sancaklarında sipahi anlamında kullanıldığı görülür31. Bir müddet Moğol te-
siri altında kalan ve bünyesinde Moğol bakiyelerini barındıran 
Karamanoğullarının nöker kelimesini hem arkadaş, dost hem de sipahi ma-
nasında kullandıkları kuvvetle muhtemeldir. Çünkü burada görüldüğü üzere 
isminin başında nöker takısını taşıyan cemâatler ve bağlı oldukları şahıslar 
ya aynı aşirete mensup bey ya da Karamanoğlu beyidir. Ayrıca,  Osmanlı 
devleti döneminde dahi bu oymaklara mensup birçok şahısın askerî görevler-
de bulunmaları, onların eskiden beri var olan savaşçı özelliklerinin devam et-
tiğini gösterir32. 

Diğer taraftan, aynı şekilde kroniklerde adları geçen bazı beylerin, tahrir def-
terlerinde yer alan cemâatlerin beyleri olmaları ihtimal dahilindedir. Buna 
göre, Karamanoğlu Kasım Bey’in sadık, akıllı beylerinden olup, 1470 yılında 
vefat etmiş olan Turgudoğlu Ömer Bey Turgud kazâsı oymaklarından 
Ömeryarlu oymağının beyi olabilir. Yine, Şikari’de Karamanoğlu beyleri ara-
sında gösterilen Taceddin Bey33 Bayburd kazâsına tâbi Taceddinlü 
cemâatinin beyi olabilir. Ancak adıgeçen beyin Bayburdoğulları’na mensup 
olup olmadığı hususunda bir fikir ileri sürmek mümkün değildir. Bundan 
başka, Karamanoğlu Beyliği ümerâsından olan Turgudoğlu Pir Hüseyin 
Bey’in34. Turgud kazâsına bağlı Hüseyinbegli oymağının beyi ve Turgudoğlu 
Erdoğdu Bey’in35  adıgeçen kazâya tâbi Erdoğdulu cemâatinin beyi olması 
kuvvetle muhtemeldir. 

Turgud ve Bayburdlular Osmanlı-Karamanoğulları münasebetlerinde ko-
numları gereği sürekli yer almışlardır. Turgudlu aşireti, Bayburdlu aşiretine 
nispeten gerek siyasî hadiselerde gerekse sosyal ve sanat faaliyetlerinde da-
ha ön planda görülür. Bu, muhtemelen Turgudluların sayıca fazla kalabalık 
ve Karamanoğulları’na daha yakın olmalarından kaynaklanır. 

Karamanoğlu-Turgud ve Bayburdoğulları beraberliği, bu beyliğin zuhuru ile 
başlar ve yıkılışı ile sona erer. Karamanoğlu tarihini ihtiva eden Şikari tari-
hinde önce Turgud ve Bayburd adları daha sonra da Turgudoğlu ve Baybur-
doğlu isimleri zikredilir. Şikari, adıgeçen beyleri Karaman Bey’in babası Nu-
reddin Sofi’nin yakın arkadaşları olarak gösterir36. Bununla birlikte, Kara-

                                                      
30-Ahmed Caferoğlu, “Türk Tarihinde Nöker ve Nökerzâdeler Müessesesi”,  IV. Türk Tarih 
Kongresi (10-14 Kasım 1948 Ankara), Ankara 1952,  s.255-256. 
31-“Ve lafz-ı nöker ve nökerzâde demek sipahi ve sipahizâde demek olur Şarklu arasında”, 
Bayburd        Kanunnâmesi, Akgündüz, a.g.e., C.V, s.509. 
32-BOA, TD. nr.636, s.34, 73, 92.  
33-Şikari, a.g.e., s.62,  99.  
34- Oral, a.g.m., s.32.  
35- Oral, a.g.m., s.36.  
36- Şikari, a.g.e., s.10, 11, vd.  
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manoğlu-Turgud ve Bayburdoğulları beraberliğini Karamanoğlu Mehmed 
Bey’in Konya’yı ele geçirdiği 1277 yılı ile başlatmak daha gerçekçidir 37. 

Diğer taraftan, Osmanlı-Karamanoğulları mücadelesinin yoğunlaştığı II. Mu-
rad (1421-1451) zamanında, Karamanoğulları Osmanlılara karşı daha çok 
Turgudluları38  ileri sürmüştür. II. Murad Düzmece Mustafa meselesi ile uğ-
raştığı sırada, Hamid ili valisi şehzâde Küçük Mustafa lalası Şaraptar İlyas’ın 
tahriki ile 1423 yılında isyan edip, Bursa üzerine yürüdü. Bu esnada onu 
destekleyen kuvvetler arasında Germiyanoğulları ile birlikte Turgudlular da 
vardı39. Yine 1442 yılında Osmanlılar, Avrupa’da üst üste mağlubiyetler alın-
ca fırsattan istifade etmek isteyen Karamanoğlu İbrahim Bey damadı Turgu-
doğlu Hasan Bey’i mühim bir kuvvetle Osmanlı topraklarına sevk etti. Hasan 
Bey, özellikle sınır bölgeleri olan Beypazarı, Bolvadin ve Seyidgazi’de şiddetli 
yağma ve tahribatlar yaptı40. II. Murad sözünde durmayan ve en sıkışık 
anında arkadan saldıran Karamanoğulları üzerine sefere çıktı. İbrahim Bey 
Osmanlılar karşısında tutunamayıp, Taşeli’ne kaçtı. Bu ana kadar yapılan 
savaşlarda halka karşı hoşgörülü davranan Osmanlılar, bu savaşta, Konya 
dahil Karamanoğlu topraklarında büyük tahribatlarda bulundular. 
Taşeli’nden II. Murad’a elçi gönderen İbrahim Bey Turgudoğulları’nın 
kışkırtmasına kapıldığını söyleyerek barış talep etti ve ağır bir anlaşmayı ka-
bul etmek zorunda kaldı41. 

Bu hadiselerden sonra Osmanlı devleti, Karamanoğulları’nı ayakta tutan ve 
kendisine karşı onları tahrik eden gücün Turgudoğulları olduğunu tespit 
etmiştir. Bundan dolayı Fatih döneminden itibaren Osmanlıların Turgudo-
ğullarını hedef seçtiği ve onlara karşı kin beslediği gelişen siyasî hadiselerde 
açıkça görülür. Osmanlıların Turgudoğulları’na olan düşmanlığı, Hoca 
Sadettin Efendi’nin eserinde alaycı bir üslupla kendini gösterir. Son anlaşma 
gereği Karamanoğulları II. Kosova savaşına Turgudlular’dan müteşekkil bir 
askerî birlik göndermiştir42. Savaş alanında geçit yapan Osmanlı askerlerini 
övücü sözler ile tasvir eden Hoca Sadettin Efendi, Turgudoğulları hakkında 
aşağılayıcı ifadeler kullanmış ve onları ganimetten pay almaya gelen serseri 
takımı olarak nitelendirmiştir43. Şüphesiz, bu durum Osmanlıların Anado-
lu’da önemli rakipleri olan Karamanoğulları’nı küçük düşürmek ve onların 
en büyük dayanağı Turgudluları hor görmek düşüncesinden ileri gelir. 

Nitekim, 1466 yılında Fatih, Karaman beyliğini ortadan kaldırmak amacı ile 
yaptığı seferde, kargaşanın kaynağı olarak gördüğü Turgudluların nerede 

                                                      
37- Şikari, a.g.e., s.44.  
38-Turgud ve Bayburdluların siyasî tarihleri hakkında bkz. Faruk Sümer, “Turgutlular”, İA, 
C.XII/2, s.120-122; Oral, a.g.m., s.55-64; Ş.Tekindağ, a.g.m., s.345-373; Ş.Tekindağ, 
“Karamanlılar”, İA, C.VI, s.316-330. 
39- Neşri, a.g.e., C.II, s.567-568. 
40- Hoca Sadettin, a.g.e., C.II, s.205. 
41-Aşıkpaşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, Haz. Nihal Atsız, Osmanlı Tarihleri-I, İstanbul 1949, 
s.183; Hoca Sadettin, a.g.e., C.II, s.207.  
42- Hoca Sadettin, a.g.e., C.II, s.238.  
43-Hoca Sadettin, a.g.e., C.II, s.239.  
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bulunurlarsa aranıp yakalanmalarını Mahmud Paşa’ya emretmiştir. Fakat, 
önceden haberdar olan Turgudlular Tarsus taraflarına kaçmıştır44. 

1476 senesinde Osmanlı devletinin Karaman beyliğini kati olarak ilhakından 
sonra Turgudlular mücadeleyi bırakmamışlar ve Varsak, Kosunlu, Kuşti-
murlu aşiretlerininde desteği ile Osmanlılar’a karşı savaşmaya devam etmiş-
lerdir. Diğer bir ifade ile 1476 yılından itibaren Osmanlı-Karamanoğlu çekiş-
mesi gerçekte, Osmanlı-Turgudlu ve diğer aşiretlerin mücadelesine dönüş-
müştür. 

Fatih’in ölümünden sonra, Bayezid ile Cem arasında vuku bulan taht çekiş-
mesini fırsat bilen Karaman beyi Kasım Bey mülteci olduğu Akkoyunlular’ın 
yanından İçil’e gelmiş ve başta Turgudlular olmak üzere, Varsaklar ve diğer 
aşiretler onun yanında yer almıştır45. Turgudlular, Bayezid-Cem mücadele-
sinde Kasım Bey ile birlikte Şehzâde Cem’e yardım etmişlerdir46. 

Diğer taraftan, yukarıda da ifade edildiği üzere 1483 yılında Kasım Bey vefat 
edince, onun yerine Turgudoğlu Mahmud Bey oldukça küçülen beyliğin 
başına getirilmiştir. Mahmud Bey Osmanlılar’a karşı mücadelesini Memluk-
lular'ın yanında yer alarak devam ettirmiştir47.  Osmanlı devleti, II. Bayezid 
döneminde Memluklular ile yaptığı savaşlardaki son mağlubiyete Varsak ve 
Turgudlular’ın sebep olduğu kanaatine varmış ve Davud Paşa’yı bunların 
üzerine göndermiştir48. Etrafının Osmanlı askerleri ile sarıldığını gören Mah-
mut Bey Halep’e kaçmıştır49. 

Turgudlular, 1500 yılı sayımında tahrir emininin Karaman ilindeki timarları 
bir kat artırmasını bahane ederek son kez şanslarını denediler. Karamano-
ğulları’na mensup olup, İran’da bulunan Mustafa’yı davet edip hükümdar 
ilan ettiler ise de muvaffak olamadılar50. 

Osmanlı devleti, Anadolu Türk birliğinin sağlanmasında bir asırdan fazla sü-
re engel teşkil eden başta Turgud ve Bayburdlular olmak üzere Karaman ili 
aşiretlerini akılcı bir politika ile, Atçekenlik sistemini ihdas ederek kendine 
bağlamayı başarmıştır. Şüphesiz,  bunda Atçekenlik uygulamasının yanı sı-
ra, Karaman bölgesini doğudan ve güneyden kuşatan toprakların XVI. asrın 
başından itibaren Osmanlı hâkimiyetine geçmesi de etkili olmuştur. 

Diğer taraftan Turgudoğulları, oldukça aktif geçen siyasî hayatlarına rağmen 
sosyal amaçlı eserler ve kendileri için türbeler de yaptırmışlardır. Turgudoğlu 
ailesi içinde en fazla eser bırakan Pir Hüseyin Bey olmuştur. Pir Hüseyin Bey 
Ilgun’da ve Sarayönü’nde kendi adıyla anılan camiler tesis etmiştir. Ayrıca 
bu bey, Mahmudhisar tekkesinde Dediki Sultan türbesi ve zaviyesine vakıf-
lar tahsis etmiştir. Bundan başka, bugünkü Kadınhanı’nda Turgudoğlu 
Ömer Bey bir zaviye yaptırmış ve giderlerinin karşılanması için tasarrufunda 
                                                      
44-Aşıkpaşazâde, a.g.e., s.216; Hoca Sadettin, a.g.e., C.III, s.95; İ.Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı 
Tarihi, C.II,        Ankara 1983, s.90.  
45- Oral,a.g.m., s.60; Sümer, a.g.m., s.121. 
46- Uzunçarşılı, a.g.e., C.II, s.168-169.  
47- Sümer, a.g.m., s.122.  
48- Tekindağ, a.g.m., s.358-359.  
49- Oral, a.g.m., s.60.  
50- Sümer, a.g.m., s.122.  



INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III                                                                              
OCTOBER 19-21, 2017 / İSTANBUL 

 

 60 

olan bazı köy ve mezraaların gelirlerini adı geçen zaviyeye vakfetmiştir. Yine, 
Turgudoğlu Erdoğdu Bey, bir değirmeni Selvihisar köyü camisine vakıf ola-
rak tahsis etmiştir51. 

Bunların yanısıra, aynı aile fertlerinden bir çok kişinin mezarı bulunan Kon-
ya’daki Turgudoğlu türbesinin banisi yukarıda bahsedilen Pir Hüseyin 
Bey’dir. Bu türbeye aynı aileye mensup, Pir Hüseyin beyoğlu Ahmed Bey’in 
kızı Hondi Hatun, Turgudoğulları’ndan Yusuf Şah Bey’in kızı Sultan Hatun 
ve Yusuf Şah Bey’in diğer kızı Bağdad Hatun farklı amaçlar ihtiva eden vakıf-
lar tahsis etmişlerdir52. 

2- Oğuz Boyları  

Anadolu, İran, Irak, Azerbaycan ve Türkmenistan Türklerinin atası olan 
Oğuzlar bilindiği üzere yirmi dört boydan ibarettir53. Atçeken oymakları ara-
sında bizzat boy adıyla bahsedilen ve Oğuz boylarına mensup cemâatler 
mevcuttur. Bunlar arasında Oğuzlar’ın Kayı boyuna mensup büyük bir oy-
mak Atçeken kazâlarından Bayburd’da sakin olmakla birlikte, Atçeken olma-
yıp timar tasarrufundadır54. Oğuz boylarından olan Alayundlu, Çepni ve Pe-
çenek boylarına mensup bazı oymaklar aynı zamanda Atçekendir. 

Bunlardan Oğuzların Üçok koluna mensup olan Alayundluların, Orta ve Batı 
Anadolu’da Yörükler ve Halep Türkmenleri arasında oymakları vardır55. Ala-
yundlulara ait önemli cemâatlerden birisi de Atçekenler arasında yer alır. Bu 
oymak önce Turgud, XVI. asır sonunda ise bu kazâdan ayrılan Mahmudlar 
kazâsına bağlıdır. Alayundlu cemâati Atçeken oymakları arasında çok sayıda 
askerî görevli çıkarmakla dikkat çeker56. 

Ayrıca, Oğuzların Üçok koluna mensup Çepniler, Anadolu’nun muhtelif 
yerlerine dağılmıştır. Çepniler, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinin fethinde 
bulunmuşlar ve Samsun’dan Rize’ye kadar olan sahada yerleşmişlerdir. 
Ayrıca, bu boyun Ulu Yörük, Halep, Yeniil, Bozulus Türkmenleri arasında ve 
Rumkale (Halfeti), Adana, Bozok (Yozgat), Çorum, Sinop, Koçhisar, Kırşehir, 
Balıkesir vs. bölgelerinde sakin olan oymakları mevcuttur57. 

Anadolu’nun farklı bölgelerine dağılmış bulunan Çepniler’den iki cemâatte 
Atçekenler arasında yer alır. Birincisi, Eskiil kazâsına bağlı küçük bir oymak 
olup58, sayım defterlerinde “Karamanşah Çepnileri” diye kayıtlıdır. Bu tabir 
muhtemelen bunları öteki Çepni gruplarından ayırmak için kullanılmıştır. 
Diğer Çepni oymağı ise önceleri Turgud, XVI. yüzyıl sonunda ise bu kazâdan 
ayrılan Mahmudlar kazâsına tâbi bir cemâattir59. 

                                                      
51- Oral, a.g.m., s.32-54.  
52- Oral, a.g.m., s.32-34.  
53- Oğuzlar hakkında bkz. Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul 1992.  
54-BOA, TD. nr.387, s.250.  
55-Faruk Sümer, “Anadolu’da Üçoklu Oğuz Boylarına Mensup Teşekküller”, İFM, C.XI, S.1-4 
(Ekim 1949-  Temmuz 1950 İstanbul), s.466.  
56-BOA, TD.nr. 32, s.117;  BOA, TD. nr. 1061, s.113;  BOA, TD. nr. 636, s.75. 
57-Faruk Sümer, Çepniler, İstanbul 1992, s.12-23.  
58-BOA, TD.nr. 32, s.3;  BOA, TD. nr. 1061, s.23;   BOA, TD.nr. 636, s.221. 
59-BOA, TD. nr.32, s.139; BOA, TD. nr.1061, s.94; BOA, TD. nr. 636, s.83. 
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Yine, Oğuz boylarından olup, X ve XI. asırlarda Balkanlar’da mühim siyasî 
faaliyetlerde bulunan Peçenekler’e mensup bazı grupların Halep, Dulkadirli 
ve Ramazanlı Ulusu arasında yaşadıkları bilinir60. Peçenek boyuna mensup 
bir oymakta Atçekenler arasında sakin olup, Bayburd kazâsına bağlıdır61. 
Diğer cemâatlere oranla küçük bir oymak olan Peçenekler, 1591 yılı tahririn-
de yurdlarını terk etmiş ve yurd hissesinden Turgud kazâsına bağlı Köşkler 
cemâati lehine feragat etmiştir62. Ayrıca, bu asırda Bayburd kazâsına tâbi 
Peçenek (Beçenek) adlı bir köyde, İl-Eminlü oymağı meskûn bulunur63. 

3-Güneydoğu’dan Gelen Oymaklar   

Güneydoğu’dan Orta Anadolu’ya gelip Atçekenler arasında yer alan 
cemâatler “Dulkadirliler” ve “Şamlular”’dır. Dulkadirliler esas yurdları Maraş 
ve civarı başta olmak üzere Anadolu’nun muhtelif bölgelerine dağılmıştır. 
XVI. asrın başlarında Turgud kazâsı Atçekenleri arasında yurdu olmayan ve 
tahrir defterinde “haymana” diye kaydedilen küçük bir Dulkadirli oymağı 
mevcuttur64. Diğer sayım defterlerinde bulunmayan bu cemâat muhtemelen 
başka bir bölgeye göç etmiştir. Bu şekilde Ankara kazâsında,  Dulkadirli 
yöresinden gelmiş yedi cemâatten oluşan 192 nefer nüfuslu Karalar taifesi65 
ve 6 nefer nüfusu olan Perâkende-i Dulkadirli cemâati66 sakindir. Dulkadirli 
oymakları muhtemelen Osmanlı Devleti’nin bu bölgeyi ilhakında zuhur eden 
bazı problemler sonucu batıya göç etmişlerdir. 

Bundan başka, Gazze’den Antakya’ya kadar uzanan sahil bölgesinde yaşa-
yan, XIII. asırda ise Dulkadirli ve Razamanoğulları beyliğini kuran Türkmen-
ler’in ortak adı Şamlulardır. Şam Türkmenleri, Timur’un Türkistan’a döner-
ken yanında götürdüğü Kara Tatarlar’dan boşalan Bozok ve Sivas bölgesine 
gelip yerleşmişlerdir67. 

Orta Anadolu bölgesine gelen Şam Türkmenleri’ne mensup bir oymak “Şam-
lular” adı ile Atçekenler arasında sakindir. Bu cemâat Atçeken kazâlarından 
Eskiil’e bağlıdır68. 

4- İçel Bölgesinden Gelen Oymaklar   

İçel bölgesinden Konya ovasına gelen ve sonradan Atçeken olan cemâatler, 
Varsaklar ve onun kollarından olan Kosunlu ve Esenlü oymaklarıdır. 

F.Sümer’e göre Varsaklar Oğuzlar’ın Üçok koluna mensup Türkmenlerdir. 
Varsakların yurdları, Tarsus ve Mersin bölgeleri, özellikle kuzeydeki dağlık 

                                                      
60-Faruk Sümer, “Bayındır, Peçenek, ve Yüreğirler”, D.T.C.F.D.,  C.XI, S.2-4, (Haziran-Eylül-
Aralık 1953        Ankara), s.326-329. 
61-BOA, TD.nr. 32, s.87; BOA, TD nr.1061, s.160;  BOA, TD. nr. 636, s.315; 
62- BOA, TD. nr. 636, s.36.  
63-BOA, TD. nr. 636, s.316.  
64-BOA, TD. nr.1061, s.101. 
65-“Zikr olan yörükân Dulkadirliden gelmiş halk olmağın ‘avârızların aldırmayasın deyu 
Mevlâna Ankara kadısına hükm-i hümâyun virilmiş”, BOA, TD. nr.438, s.358.  
66-BOA, TD. nr.438, s.349. 
67-Faruk Sümer, “Çukurova Tarihine Dair Araştırmalar”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C.I, 
S.1, (Ankara      1963), s.8-9.  
68-BOA, TD. nr.1061, s.29.; BOA, TD. nr. 636, s.227.  
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yörelerdir. Bu Türkmenler Turgud ve Bayburdlular gibi Karamanoğulları 
beyliğine askerî açıdan büyük destek sağlamışlardır69. 

Varsaklar’a mensup, bazı cemâatler muhtemelen XVI. yüzyıl başlarında Orta 
Anadolu’da Konya, Niğde, Aksaray ve Kırşehir bölgelerine göç etmiştir70.Orta 
Anadolu’ya gelen Varsaklar’dan iki oymağın Atçeken oldukları görülür. Birin-
cisi, Eskiil kazâsına bağlı olup, sayım defterlerinde “Perâkende-i Varsak-ı 
Hoşkadem” diye kayıtlıdır. 1500 yılında Atçekenliği şüpheli olan bu cemâat, 
1518 yılı tahrir defterinde Atçeken olarak kayıtlıdır71. Diğeri ise, tahrir def-
terlerinde “Farsaklu” şeklinde kayıtlı olup, 1500’de Bayburd, 1518’de Turgud 
ve 1591-1643 yılları arasında tekrar Bayburd kazâsına bağlı bir oymaktır. 
Diğer taraftan, 1518 senesinde bu cemâate mensup bir şahıs Ereğli kadılığı 
yapar72. 

Yine, Varsakların bir kolunu teşkil eden Kosunlar’ın asıl yurdları Tarsus’un 
kuzey doğu yöresidir73. Bunlar adlarını,  Şikari’de de sıkça geçen ve 
Karamanoğullarının önemli beylerinden olan Kosun Bey’den alır74. İçel böl-
gesinden Konya ovasına gelip, Atçekenliğe giren oymaklardan biride 
Kosunlar’a mensuptur. 1500 yılı tahririnde “Kosunlar”, diğer tahrirlerde “Ho-
sunlar” şeklinde kayıtlı olan bu cemâat, evvelce Turgud kazâsına bağlı iken, 
XVI. yüzyıl sonunda ikiye ayrılarak, Kabuklu köyünde meskûn olanlar 
Mahmudlar kazâsına ve Şekerlüce köyünde sakin olanlar İnsuyu kazâsına 
tâbi olmuştur75. 

Ayrıca, Oğuz boylarından Dodurga boyuna mensup “Esenlü” aşireti, Tar-
sus’un kuzey batısında bulunan yurdlarında sakindir 76. Eskiil kazâsına 
bağlı “Esenbeglü” oymağı muhtemelen bu boya mensuptur77. 

5- Moğol Bakiyesi Olan Oymaklar   

Moğolların Anadolu’ya yerleşmeleri, Moğol beylerinden Baycu’nun 1256 
yılında askerleri ve onların aileleri ile birlikte, bu topraklara gelmesi ile baş-
ladı78. Moğolların Anadolu’ya gelişleri, bu tarihten itibaren giderek yoğunla-
şan bir şekilde devam etti. Anadolu’ya yönelik ve kalıcı Moğol göçlerinin en 
önemlisi ise XIV. yüzyıl başlarında İlhanlılar’ın Anadolu valisi Demirtaş’ın bu 
ülkeye gelmesi ile vuku buldu. Demirtaş, Konya ve civarında tutunabilmek 
için, bu bölgeye Moğol oymaklarını getirmiş ve onlara oba oba olmak üzere 
yurdlar vermiştir79. İlhanlı devletinin yıkılışından sonra, özellikle XIV. yüzyıl 
ortalarında, otorite boşluğundan istifade eden Moğol oymakları, Orta Anado-

                                                      
69-Sümer, a.g.m., s.70-81. 
70-Sümer, a.g.m., s.82. 
71-BOA, TD. nr.32, s.27; BOA, TD. nr. 1061, s.36; BOA, TD. nr. 636, s.279. 
72-BOA, TD. nr. 32, s.81; BOA, TD. nr.1061, s.127; BOA, TD. nr. 636, s.310, 311. 
73-Sümer, a.g.m., s.74. 
74-Şikari, a.g.e., s.10, 11, vd.  
75-BOA, TD. nr. 32, s.115; BOA, TD. nr.1061, s.121; BOA, TD. nr. 636, s.80. 
76-Sümer, a.g.m., s.73.  
77-BOA, TD. nr. 32, s.42;  BOA, TD. nr. 1061, s.37.  
78-Sümer, “Anadolu’da Moğollar...”, s.30. 
79-Sümer, a.g.m., s.91.  
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lu’da başıboş bir hayat yaşamış ve huzursuzluğa sebep olmuşlardır80. 

Diğer taraftan, 1402 yılında meydana gelen Ankara savaşının ardından Ti-
mur Anadolu’dan Türkistan’a dönerken, Orta Anadolu’nun muhtelif yörele-
rinde sakin olan ve bu tarihte hem Türkleşmiş hem de Müslüman olmuş ve 
Kara Tatar diye bahsedilen Moğol oymaklarının büyük bir çoğunluğunu zor 
kullanarak beraberinde götürdü81. Timur tarafından Türkistan’a göçürül-
mekten kurtulanlar, ise Ankara, Çorum, Bozok vs. bölgeleri ile daha az sayı-
da olmak üzere, Ilgun, Akşehir, İshaklu, Aksaray ve Koçhisar yörelerinde 
tamamen Türkleşmiş olarak varlıklarını devam ettirdiler82. 

XVI. yüzyılda düzenlenen tahrir defterlerinden tamamen Türkleşmiş83 
oldukları anlaşılan Moğol bakiyesi cemâatlerden bazılarının Atçeken 
oldukları görülür. Bu cemâatlerin adlarından hareketle tespit edilen Moğol 
bakiyesi ve Atçeken olan oymaklar, Yahşi Han (Pusâdlu), Yanko, Teberrük ve 
Sülemiş oymaklarıdır. Bu cemâatlerden ilk üçü Turgud kazâsı ve sonuncusu 
Eskiil kazâsında sakindir. 

İlhanlı hükümdarı Ebu Said’in kısaltılmış adı olan Pusâd adını taşıyan ve di-
ğer ismi de Yahşi Han olan küçük bir Moğol bakiyesi oymak Turgud 
kazâsında sakindir84.Yine, Şikari’nin Karamanoğulları tarihinde Yanko adlı 
bir Moğol beyinden bahsedilir85. Turgud kazâsına bağlı ve oldukça küçük bir 
oymak olan Yanko adlı bir cemâat sadece 1500 yılı tahrir defterinde mevcut-
tur86. Turgud kazâsında sakin Moğol bakiyesi oymaklardan sonuncusu ise 
Yanko cemâati gibi küçük bir oymak olan Teberrüktür. Timur’un Türkistan’a 
götürdüğü Kara Tatarlar’ın beylerinden birisi bu adı taşır87. Bu cemâatte sa-
dece, 1500 yılı tahrir defterinde yer alır88. 

Moğol bakiyelerinden olduğunu tahmin edilen son oymak ise Eskiil kazâsına 
bağlı olup, Moğol beylerinden Sülemiş’in adını taşır. Bu cemâat tahrir defter-
lerinde “Sülemişlü”, “Bazı Sülemişlü” ve “Diğer Sülemişlü” adları ile üç ayrı 
oymak olarak kayıtlı olup, önemli bir nüfusa sahiptir89. 

6- Diğer Oymaklar  

Atçeken cemâatleri arasında yukarıdaki tasnifin dışında kalan oymaklar da 
vardır. Bu cemâatlerin tamamına yakını Eskiil kazâsındadır. Ayrıca, gerek 
oymak ve gerekse onlara mensup şahısların adlarından bu cemâatlerin men-
şei itibarı ile Türk olukları anlaşılmaktadır. Kumlu, Develi, Boynuyumru, Ai-
şelü, Keneli, Kızılkoyunlu, Köseler, Tanrıvermişler, Yılmaz vs. isimler taşıyan 

                                                      
80-Sümer, a.g.m., s.120.  
81-Nizamüddin Şâmi, Zafernâme, Çev. Necati Lugal, Ankara 1987, s.328; Aşıkpaşazâde, 
a.g.e., s.70; Sümer, a.g.m., s.129-131.  
82- Sümer, a.g.m., s.131.  
83-Tahrir defterlerinde  Moğol bakiyesi olan oymaklara mensup şahısların büyük 
çoğunluğunun Türkçe adlar    taşıdıkları görülür.  
84-BOA, TD. nr.32, s.119;  BOA, TD. nr.1061, s.95; BOA, TD.nr. 636, s.33. 
85- Şikari, a.g.e., s.30. 
86- Bu oymak 1500 yılında 4 hane nüfusa sahiptir. BOA, TD.nr. 32, s.107.  
87- Sümer, a.g.e., s.117. 
88- Bu oymak 1500 yılında 3 hane nüfusa sahiptir.  BOA, TD. nr.32, s.144.  
89-BOA, TD. nr.1061, s.18, 20, 22.  
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bu oymakların hangi Türk boyuna veya ailesine mensup olduklarını şimdilik 
tespit etmek mümkün olmadı.  

Bununla birlikte, Eskiil kazâsına bağlı oymaklardan Hocendi oymağının 
Karamanoğlu beylerinden olup Şikari’nin Karamanoğulları tarihinde adı ge-
çen Hocantıoğlu90 adlı beye mensup olma ihtimali oldukça yüksektir. Hocen-
di cemâati 1500 yılında sayım defterine Bulduklar ve Kara Çelik adlarında 
iki ayrı oymak olarak kayıtlı iken, diğer tahrirlerde sadece Hocendi şeklinde 
yazılıdır91. 

Diğer taraftan, Eskiil kazâsına bağlı ve birçok cemâatten ibaret olan 
Boynuyumru aşiretinin menşeini tespit etmek mümkün olmadı. Bununla 
birlikte, Nevşehir yöresinde sakin bulunan Boynuinceli92 aşireti ile bir 
bağlantısı ihtimal dahilindedir. Birbirine yakın iki bölgede yaşayan bu aşiret-
ler taşıdıkları isimlerden dolayı muhtemelen aynı boya mensuptur. Bu 
aşiretleri birbirinden ayırmak için birine Boynuyumru diğerine de Boynuin-
celi adları takılmış olabilir. 

Bundan başka, Atçeken oymakları içinde XVI. asır sonu itibarı ile tahmini 
olarak 4975 nüfusu ile en büyük aşiret olan Aişelü kabilesinin hangi boya 
ait olduğunu tespit edememekle birlikte, mensuplarının taşıdıkları isimler-
den Türk menşeli oldukları kesindir. 
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ÖZ 
Dünyada meydana gelen nüfus artışı, sanayileşme ve hayat standartlarındaki hızlı yükseliş beraberinde enerjiye 
olan talebi artırmaktadır. Artan enerji talebi ile fosil ve hidrotermal enerji ile karşılanan enerji gereksinimi dünya 
ülkelerini değişik enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Bu enerji kaynaklarından birisi de yenilenebilir ve çevre dostu 
özelliğiyle dikkat çeken jeotermaldir. Yerkabuğu içerisinde işletilebilir derinliklerindeki hazne kayalarda basınç 
altında aşırı derecede ısınmış suların enerjisi olarak tanımlanan jeotermal enerji ilk çağlardan beri sadece sağlık 
amacıyla kullanılmış olup, günümüzde ise doğrudan ısıtma veya başka enerji türlerine dönüştürülerek 
kullanılmaktadır. Jeotermal akışkanı oluşturan sular, sıcaklıklarına ve taşıdıkları ısı enerjisine bağlı olarak düşük, 
orta ve yüksek entalpili olarak derecelendirilmekte ve bu çerçevede kaplıca, ısıtma ve elektrik vb. farklı alanlarda 
kullanılmaktadır. Türkiye jeotermal enerji kaynakları açısından oldukça zengin bir ülke olmasına rağmen bu 
kaynaklarından teknik, finans ve yönetim sorunları nedeniyle yeterli seviyede faydalanamamaktadır. Hem enerji 
kaynaklarının optimal kullanımı hem de çevre sorunlarının çözümüne ilişkin olumlu sonuçlara ulaşılabilmesi için 
etkin bir jeotermal politikası geliştirilmesi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Jeotermal Enerji, Çevresel Perspektif, Türkiye İncelemesi. 

RENEWABLE ENERGY SOURCES AND GEOTHERMAL ENERGY: AN ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE OF 
A TURKISH STUDY 

ABSTRACT 
Today, energy is one of the most prominent problems in the entire countries of the world. The over-population, 
industrialization and increasing of the life standards could be revealed as of the most important reasons of this 
situation. In the whole world, great portion of the increasing energy requirement will be able to be alleviated by 
way of the fossil fuel and the hydraulic energy for some more time. In a short period, of being used up of the 
fossil fuel and its replacement with new energy sources are being expected. Recently, the whole countries have 
been paying great attention in development of new energy sources. Geothermal energy could be described as 
hot water and steam that is generated by condensed heat within the diverse depths of outer layer of the earth 
and, its temperature is continuously greater than 20 Celsius and, comprises more melted mineral, various salts 
and gases in comparison with other normal subterranean and outer waters in environs. Briefly, geothermal 
source is a temperature of the earth generated by condensed heat within the diverse depths of outer layer of 
the earth and, is hot water, steam and gases comprising chemicals. As to geothermal energy, it contains all kind 
direct or indirect utilization of geothermal sources. Geothermal energy is a kind of energy that is new, 
renewable, maintainable, inexhaustible, affordable, and reliable and friend of environment. In the world, 
distribution of geothermal zones that is revealing high heat flow is in the form of the zones which are revealing 
specific geological particularity, same as petroleum zones. There is greater heat flow in these zones in 
comparison with others’. In this study, as an alternative energy source, of geothermal energy that gained 
importance in the world, the reflection on Turkey’s specificity will be evaluated. Particularly, in the frame of 
studies with relation to heating of urban buildings, referring to an ecologic perspective, an analysis will be 
carried out on previous, today and the future of the geothermal energy in Turkey. In an era in which fossil fuels 
are rapidly being decreased and in spite of this, with its cumulative and international characteristic, of 
environmental problems that are rapidly moved ahead, geothermal energy as an important opportunity for 
urban administration, is standing ahead as an important alternative for Turkish urban administrations as well. 
The topic in this paper will be studied with an ecological perspective from the standpoint of the public and city 
administrations by means of centralized and localized administration 

Keywords: Renewable Energy, Geotermal Energy, Environmental Perspective, Turkish Study. 
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INTRODUCTION 

Population growth, industrialization and speedy rising of life standards in 
the world are fostering the demand for energy. Because of increased energy 
demand, energy requirement being counterbalanced by fossil and 
hydrothermal energy has steered entire countries of the world toward new 
energy sources. There is much talk in the world about alternative energy 
resources. Some of these resources include solar, geothermal, tidal, biomass, 
wind, and hydroelectric and do not depend on burning fossil fuels or atomic 
reactions, Frequently these forms of energy are called "alternative" energy 
resources because they do not contribute large quantities of usable forms of 
energy demanded by industrialized societies (Deal, 2006; 10-14). One of 
these energy sources which are salient with its renewable and environment’s 
friend features is geothermal. Scientists tell us there is heat energy stored 
deep in the Earth. We can use this to warm our homes. Even in the coldest 
months of winter, there is plenty of this energy. It is called geothermal 
energy (Roman, 2004; 21,37).  Geothermal energy that is described as 
excessively heated water energy by pressure within the reservoir rocks at 
operable depth under the earth’s crust has only been used for sanitary 
purposes since ancient times, as for today, has directly been utilizing for 
heating or in another transformed energy forms. The waters that generated 
geothermal fluid, depending on their temperature and heat energy contained 
in, are graded as with low, mid and high enthalpy and, have been utilizing in 
different fields such as  in thermal springs, heating and electric production 
and so on. Despite of being abounding with geothermal energy sources, 
Turkey is unable to benefit sufficiently from this sources by reason of 
technical, finance and managerial problems. To develop an effective 
geothermal policy is a must for both optimal utilizations of the sources and 
to attain to favorable results in solution of environmental problems. 

1. An Alternative and Renewable Energy Source: The Geothermal 

"Geothermal” energy is generated from heat from inside Earth. This form of 
energy is both clean and renewable. The technology has caught on in 
countries with substantial geothermal activity such as Iceland, where it 
accounts for 16% of electricity output and 86% of all energy used for home 
heating Geothermal energy could be described as hot water and steam that 
is generated by condensed heat within the diverse depths of outer layer of 
the earth and, its temperature is continuously greater than 20 Celsius and, 
comprises more melted mineral, various salts and gases in comparison with 
other normal subterranean and outer waters in environs. (World Almanac 
Education Group, 2006: 26).  

1.a. Conceptually Geothermal Energy 

The first electric production by geothermal fluids in the world has been in 
Italy in 1904. Today, together with the foremost countries of Italy, Japan, the 
USA, Philippines and New Zealand, there are sum 18 countries that are 
producing electric by geothermal fluids. At present, the capacity of electric 
production by geothermal energy is at the level of 6.275,3 MW. Today, 
biggest portion of energy necessity is being met through hydrolic energy and 
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fossil fuel. However, it is expected that new energy sources could take place 
in the future instead of fossil fuel that gradualy coming to an end. 
Geothermal energy is most important one among alternative energy sources. 
It is expected that existing electric power might be attained to 38,400 MWe 
with an annual increasing of 15 % by 2000, as for annual consumption of 
heat energy to 33,100 MWt with an annual increasing of 7 %. Production 
cost of geothermal energy is rather low in comparing with other energy 
sources. The said cost is getting lower if integrated utilization is committed. 
Unit cost of a power plant with 110 MWe capacity is at a level of 4,5 
Cent/KWh. ( DPT, 1996). A heat source in the depths of earth’s crust that 
might be a new volcanic rock or a magmatic mass of rock which is not 
completed its cooling yet heats the waters leaking into the depth of earth’s 
crust through holes and cracks and, enriches with minerals. The waters that 
are heated and enriched with minerals ascends upward to earth’s surface 
through holes and cracks due to density and presure differencies (Budak, 
2003).  

Those fluids are generally classified as with low enthalpy (20-70°C), middle 
(70-150°C) and high (150°C and +). As the with high enthalpy is for electric 
production, low and middle are utilized in heating. Besides, geothermal 
fluids are used in a very different purposes such as production of chemical 
materials, culture fishery. 

When thermal models in the world viewed, geothermal sources are occurred 
by electrical heating that is generated as a result of compression of hot mass 
such as mantle, young tectonics and volcanism (Tatsumi, 1995). In the 
world, distribution of geothermal zones that is revealing high heat flow is in 
the form of the zones which are revealing specific geological particularity, 
same as petroleum zones. There is greater heat flow in these zones in 
comparison with others’. Considerable zones and countries from the 
standpoint of geothermal energy in the world are as follows: The zones of 
mid-ocean and rift (Iceland); Volcanic Island Arches and Lost Zones (Japan, 
Philippines, Indonesia, New Zealand, the USA, El Salvador, Nicaragua, Chile 
etc.); Young Orogenic Zones (Alpine zones; Morocco, Algeria, Italy, 
Jugoslavia, Greece, Turkey, Iran, India, China); Hot Points (Hawaii etc.) 
(http://www.youthforhab.org.tr/tr/yayinlar/enerji/jeotermal/giris.html).     

Geothermal energy is utilized in transformation of heat energy into electrical 
energy; in the process of heating and desiccation (such as sugar, paper, 
textile, medicine, canned food, forest and water products); in heating of 
house and green house by central system (heating and cooling of green 
houses, soil and barns, roads under heavy climatical conditions, housing 
estates, campus and city centers); in production of chemical materials (sweet 
water, mineral production, heavy water – in obtaining of reaction water used 
in nuclear power plant); besides, in culture fishery and thermal spring with 
sanitary purpose (30°C). For example, in the Western U.S., where geothermal 
power is already in use, this approach may provide as much as 10% of all 
electricity by 2020 (Ginsburg, 2000: 27). Alternative energy sources 
accounted for 13.5 percent of the world's totalprimary energy supply in 2001 
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(Parris, 2004; 3). Because of its characteristics such as its renewability, its 
source’s ability  to be filled continuously by means of re-injection method 
(back-pumping of geothermal fluid into subterranean); its  being  rather 
economical in comparison with other energy sources; shortness of time in its 
construction and not to require very high technology; momentously its being 
of clean and not to pollute environment and, its ability to be run reliable and 
productive manner almost at the rate of 99 %, geothermal energy same as 
whole the world is taken up a place on the top of agenda in Turkey as well.  

1.b. Geothermal as a Sustainable and Renewable Energy Source From an 
Environmental Perspective 

Energy generation from geothermal resources is attractive since it is a clean 
and self-renewing resource; it is also relatively inexpensive compared to 
other forms of energy generation. Nonetheless, one of the most significant 
disadvantages is the generation of relatively large amounts of solid wastes 
that must be land filled, and this frequently impedes the progress of flashed 
geothermal brine power plants development in many areas of the world [15, 
4021-4025]. 

In last years, increasing of interests to the jeothermal energy development 
has happened at the same time with sensitivity of keeping our environment 
against the danger of pollution that threats it. However At the begining it 
was not possible to think that energy administrators were sensitive to the 
environment. And the evidences of this reality can be observed in many 
countries including our country.  

Novadays, the world of jeothermal industry has been behaving very 
sensitively about the environment. Although the jeothermal energy has been 
known as friendly to the environment, during last 40 years it caused 
trimendous pollution through the unconscious and irresponsable usage in 
less developed and developing countries.  

However if we compare with usage of the other energy sources, sustainable 
and friendly charactheristics of the geothermal energy are in very 
outstanding situation. The activities curious about the usage of jeothermal 
energy and its effects to the environment can be studied under two 
categories mentioned below. The first one is reasearchment, impovement and 
construction activities.  

This category includes preparing and cleaning activities for arrival, drilling 
area, distribution and energy transforming units. The second effect occurs 
during the activities of fluid distribution and energy transformation system. 

In some systems there isn't any of above mentioned pollution sources and in 
some they are very important. This polition is depend on total discharge of 
sources or on various factors like its contribution during the course of 
delivery to any environment (air, water, soil and subsurface). These factors 
are transformation systems, starting point fluid condition (heat, Pressure, 
composition), cooling water source, cooling system and repumping 
application. Effect of geothermal energy on environment can be considered 
under below points. Geothermal fluids effects on the environment (in terms 
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of geothermal water and contained gases ), waste heat effect, noise, surface 
effect, underground effect(seismic and subsidence), ecologic effect, social and 
economic effects (Serpen, 1997; 99-108).  

In modern geothermal powerplants waste of CO2, NOx, SOx is very low, 
mostly zero , especially in central heating systems is also zero. In new 
generation powerplants there are repumping systems which takes the not to 
become dense gases from the steam and pump it in to underground with 
used geothermal fluid. With these systems nothing can be thrown out from 
the geothermal heating systems. Coal based powerplants has 1600 times 
more CO2 waste than old geothermal powerplants. Advantage of geothermal 
powerplants can be seen from the comparisons and invest on these cheap, 
clean and economic power source will contribute on contrie's social and 
economical structure 
(http://www.youthforhab.org.tr/tr/yayinlar/enerji/jeotermal/giris.html).  

As a conclusion when we compare geothermal energy with traditional energy 
types it has no competitor in terms of environmentalism and cheapness. As 
being a renewable energy source it is environment friendly and green energy. 

2. Turkey and Geothermal energy   

2. a.  Geothermal Energy Facilities and Applications 

The high heated geothermal sources are generally in the West Anatolia and, 
as for the low and mid heated sources are in the Middle and East Anatolia. 
With its heating purposed geothermal energy potential, Turkey is taking a 
place between at the top seven countries. If 20°C is considered as bottom 
line, with its 600 groups of source (1000 pcs sources), Turkey takes first 
rank in the Europe. If 35°C considers as of limit in utilization as heat energy, 
170 pcs geothermal fields reveal in front of us.  In our country, the 
utilization rate from geothermal energy in comparison with the electric 
production is higher in residence heating. Even though a few, geothermal 
fields with high temperature have been discovered in Turkey as well. 
However, the electric production by geothermal in our country could not 
have fulfilled at desired level. Whereas, 8.000 MWe of geothermal electric has 
been produced in the world in 2000 and, about17.000 MWt of geothermal 
has directly been exploited. In consequence of its geothermal features such 
as young tectonics and volcanism there are numerous geothermal belts in 
the world. Together with our country, Italy and Greece, Tibet, The People’s 
Republic of China positioned on the Alpine-Himalaya belt possess quite a 
high potential geothermal energy. Because of graben (subsidenced zones) in 
the West Anatolia Zone, of basin regime in the Middle Anatolia, of 
compressional tectonic in the North and, of fault line of The North Anatolia, 
Turkey is positioned on quite an active zone in point of tectonic.  
(http://www.jeotermaldernegi.org.tr/). Approximately 8000 Mwe geothermal 
electricity produced and 17,000MWt geothermal directly used worldwide in 
2000.  

These are as follows: Kızıldere (Denizli), Germencik, Salavatlı, Yılmazköy 
(Aydın), Tuzla (Çanakkale), Caferbeyli, Salihli-Göbekli (Manisa), Simav 
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(Kütahya), Seferihisar, Dikili (İzmir). As of 2000 Turkey has total 820 MWt 
power including 493 MWt for heating houses and 327 MWt for thermal 
spring resorts. Potential benefit could be raised from using geothermal 
energy. According to TUBITAK this benefit can be as much as 9 billion USD 
per year (www.angelfire.com). According to most recent data in Gönen 
(Balıkesir) 3.400, Simav (Kütahya) 3.200, Kırşehir 1.800, Kızılcahamam 
(Ankara) 2.500, Balçova 11.500, Afyon 4.500, Kozaklı (Nevşehir) 1.000, 
Sandıklı (Afyon) 2.000, Diyadin (Ağrı) 400, Narlıdere(İzmir) 1.500, Salihli 
(Manisa) 2.000 and Bigadiç 600 houses are heated by geothermal central 
heating system. In Europe 3 million and America 7 million houses are 
heated by same system.  

Turkey ranked as the seventh in the world with its geothermal resources, 
will be able to meet its total requirement of the electric energy up to 5 % and 
of the heat energy up to 30 with its geothermal potential. But when median 
is computed, Turkey is candidate to be enough for its requirements of energy 
(electric and heating) up to 14 %. If we put our total geothermal potential 
(2.000 MWe, 31.500 MWt) in use completely in the fields of spas, electric 
production, city heating, greenhouse heating, thermal facilities heating, 
cooling, production of chemicals and industry etc., obtainable target Net 
Domestic Added Value is approximately 20 Billions US Dollars annually. In 
the last 5 years Turkey has invested on geothermal power and ranked as 
5th(After China, Sweden, U.S.A., Iceland), which was 11th before, in direct 
geothermal use (Freeston, 2000: 16).  

Rich geothermal sources increase importance of geothermal energy. 
Distribution of geothermal sources displays a similarity with local energy 
requirement. Geothermal sources suitable for electricity production are located 
mainly west and northwest anatolia which has poor fossil sources and 
hydrolic potential. In that area geothermal energy would be an alternative to 
other energy sources. Turkey's total geothermal capacity is about 31.500MWt 
and this energy can heat about 5 million houses. However this is a probable 
value, about 1 million house would be estimated. The reason is, some 
geothermal sources are far away from cities and this energy is used to 
produce chemicals, heat greenhouses, thermal resorts, factories and fish 
farms (Can, 2005: 2).  

It’s continue that the studies of utilization of geothermally heated 
greenhouses and geothermal heat pumps in Turkey, since the system 
studied utilizes both renewable energy resources and to present the 
Analytical Hierarchy Process (AHP) as a potential decision making method 
for use in a greenhouse integrated solar assisted geothermal heat pump 
system (GISAGHPS), which was installed in the Solar Energy Institute of Ege 
University, Izmir, Turkey (Özgener, 2006: 28-34). 

2.b. Geothermal Energy in terms of Environmental Problems and 
Policies 

First of all, when we consider energy shortage, dependence on oil and reduce 
foreign exchange, our national source geothermal energy must be utilized. 
Geothermal energy is renewable source like sun, wind and hydrolic. Other 
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energy sources such as coal, oil, natural gas and nuclear energy can be 
exhausted, for this reason geothermal energy has more life and it is 
renewable. Comparing to fossil or nuclear based energy sources it is very 
safe to use and causes much lower pollution "in acceptable limits". In Turkey 
only %0.2 of the geothermal sources can be put to good use. In our country 
there is no enough geophysics studies and drilling for geothermal research . 
Geothermal energy is our natural source, it is not dependent on imported 
products, can be used where it is, environment friendly, has technical and 
economical advantages. For this reason to widen geothermal researches on 
this matter will be a good public service to the country. There are very 
important reasons for Turkey to invest on geothermal energy. 

Distribution of sources generally matches our energy needs. In west and 
northwest Anatolia, where there is electricity shortage, there are high 
temperature sources suitable for electricty production while middle and east 
Anatolia has low temperature sources suitable for house heating. 
Constraction time of the geothermal power plants is shorter than others 
(approximately 3 years). Except electricity production, local technologies can 
be developed for geothermal energy. To use geothermal energy environment 
friendly reinjection technique (to send fluid back in to underground) must be 
used. This is also mandatory by law in the world to protect the reservoir 
parameters and to prevent geothermal water damage environment. This 
matter is also very important for Turkey to protect geothermal sources.  

This subject that is necessarily be envisioned among geothermal energy 
policies has particularly emphasized in the law of the Geothermal Sourcess 
and Waters with Mineral that legislated  by the Turkish Grand National 
Assembly on 10.5.2005 with the number of 5346.  After this law went in to 
effect it can be said that politics on geothermal sources concretized. In this 
law there are very strict rules about use and control of geothermal energy 
sources. In this extent" after this law goes in to effect public or state lands 
can not be regulated under any development plan which can effect 
geothermal sources. Geothermal sources suitable for production of electricity 
are regulated with formal regulations " .The other important improvement is 
to bring about renewable energy source document. According to that, “ Of 
electric energy produced from renewable energy sources and in order for 
determining and following up its kind of source in domestic and 
international markets during buying and selling, legal personality possessing 
production licence shall be given a Renewable Energy Source Certificate 
(RESC) by Energy Market Supreme Council (EMSC).  

As in other political fields determination is also very important beside legal 
regulations. In order to use efficent, high technology and integrated 
geothermal process, research and development studies must be increased . 
Especially double steamed systems which increases efficeny of the 
conversion of geothermal energy in to electric energy and double conversion 
technologies which allows low temperature geothernal fluids to produce 
electricity must be studied and developed. Most common technologies must 
be adapted in our power plants. Also the possibility of dry rock jeothermal 
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must be studied After acquiring the report of Environmental Impact 
Assessment (EIA), Geothermal projects should be put into practice by way of 
getting permission from Ministry of Energy and Natural Resources; sector 
should be disciplined by keeping under standards and implementation of 
worthless projects should be obstructed 
(http://www.tubitak.gov.tr/btpd/btspd/platform/enerji/bolum6_2.html).  

Another proposal as well developed by “Energy Technologies Policy Working 
Group” is that granting permission for implementation of geothermal 
projects might be carried out by “Geothermal Assessment Commission” to be 
consisted of Ministry of Energy and Natural Resources, Ministry of 
Environment and, representatives of university 
(http://www.tubitak.gov.tr/btpd/btspd/platform/enerji/bolum6_2.html). 

Jeothermal energy is clean and renewable but not endless energy source. In 
our country it is considered as limitless source and they are not operated 
very efficently. This sometimes causes environmental problems. Karahayıt 
hot spring resorts are very good example for this environment and reservoir 
problems. Every hotel drilled a well for own and pumped excessive water.  

As a result underground water levels dropped, spring waters dissapeared 
which created red travertine and this touristic area faced very big problems. 
To provide efficent use of this renewable, clean energy source hot waters, 
new geothermal law must go in to effect and must include necessary control 
mechanizm. During preparation in order to satisy public, law makers must 
consult to sector workers, companies and other people who will effected by 
this law. Environmental effects during conversion of energy from one form to 
other is unavoidable. Therefore deep geothermal waters, used to produce 
electricity, has wide effects on the environment.  

This effects can be varied from subsidence on the surface(tasman) to 
destruction of nature (pamukkale tarvertines) formed by geothermal fluid. 
Bor, mercury, lead, ammonia, lithium, carbon dioxcide, sulfide, and salt 
pollute the environment. But reinjection of the fluid back to resevoir can 
reduce this pollution to minimum. But we must note that, in spite of 
environmental negativity it is the most clean and environment friendly 
energy source.  

This is very obvious especially we compare with fossil based energy sources. 
The requisites in that matter are to achieve environmental policies in general 
and policies concerning geothermal sources in particular to be harmonious 
and joinable with each other throughout.  

This increased importance of this energy from the point of view of the 
environment. In modern powerplants waste of C02, NOx, SOx has been 
reduced to minimum levels. Especially in central heating systems matter 
with these gases completely solved As a conclusion, geothermal energy is 
very important to prevent acid rains caused by fossil fuels. This is firstly 
because of the natural superiority of this energy type comparing with others. 
At the same time, some important solutions developed for the problems 
caused by using this energy (DPT, 1996). 
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Discussion  

Turkey has very rich geothermal sources and they are used for especially for 
heating and health. But in the world it is used for different purposes. As 
Turkey, there is no any reason not to offer that widespread utilization in 
favour of our country’s interest Considering ecologic problems using 
geothermal sources in a profitable way will benefit our country (Ilgar, 2005).  

Energy consumption is generally increasing twofold in every 10 years in the 
world. From the point of Turkey’s energy deficit, there should be more 
investment of 8 % in every year relative to previous year (TÜBİTAK, 1995).  

The burden of energy importation that increasing day after day and causing 
economic loss in Turkey must be decreased. From the standpoint of being 
approached with sustainability principle to energy and environmental 
problems, renewable energy sources must be entegrated into national inter-
connection system by forward movement. As for the base of sustainable 
development is one that accomplihed without any contamination in 
environment (Ilgar, 2003).  

At that point, with its renewable feature, one of the most respectful 
alternative energy sources towards nature is geothermal energy. However, in 
utilization of this energy, its aforementioned negative features and its 
ecological approach must be considered. All above mentioned 140 area can 
be invested for heating. Most of these areas have chemical production, 
health, and touristic facilities. First examples of central heating and 
integrated use in Turkey is Simav and Gönen. These cities now have cheap 
and clean energy. To increase these examples investments must be 
supported. Development of these fields will contribute social and economical 
life in our country. In order to provide this, cheap credits must be provided 
to geothermal investments. 

To produce economic, clean energy and efforts to prevent pollution became 
main issue in the world as well as Turkey. The reality of geothermal energy 
accepted as one of the best solutions to provide this. Even there are some 
technical, economic and legal problems, efforts to make concrete politics 
increasing.  

It is observed that of legislative regulations that are particularly being 
increased in the frame of restructuring of public administration in the course 
of cohesion with European Union. Espacially Europen Unions approaches 
regarding use of renewable energy types instead of fossil fuels interested 
Turkey. In the process of negotiation commenced on October 2005, energy 
policies are placed in the upper ranks of important issues. 
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ÖZ 

Bu çalışmada Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Merkez–Çevre İlişkileri Bağlamında İdari Reformların 
Analizi yapılmaktadır. Bu bilimsel bildiri, Osmanlı Devleti'nde ve toplumunda modernleşme sürecinde siyasal 
katılma taleplerinin, Ondokuzuncu yüzyıldaki idari reformların merkez-çevre ilişkileri bağlamında etkileşimini 
irdelemektedir. Bu çerçevede, temel olarak merkezin çevreye dair tasarı ve eylemlerini, buna karşılık çevrenin 
tepkilerini sorgulamaktadır. Osmanlı, Ondokuzuncu yüzyılda yöneten-yönetilen ilişkilerini yeniden biçimlendiren 
bir siyasal değişim yaşamıştır. Söz konusu değişimde, merkeziyetçi eğilim ve düzenlemeler ağır basmıştır. Buna 
rağmen, bazı düzenlemeler bağlamında “merkez-kaç” bir karakteristiği de yansıttığı görülür. Çalışma, bu ironik 
gibi görünen durumdan yola çıkarak, tarihi süreç incelemesi ve olgu analiz yöntemleri ile konuya deterministik 
bir perspektiften bakmış, sonuç olarak reel ve betimsel açıklamalar getirmeyi hedeflemiştir.       

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Modernleşme Süreci, İdari Reformlar, Merkez-Çevre İlişkileri, Siyasal 
Talepler. 

ANALYSIS OF ADMINISTRATIVE REFORMS IN THE OTTOMAN EMPIRE IN THE NINETEENTH CENTURY 
IN THE CONTEXT OF CENTRAL-PERIPHERY RELATIONS 

ABSTRACT 

In this study, Administrative Reforms are analyzed in the Ottoman Empire in the Nineteenth Century in the 
context of Central-Environmental Relations. This scientific paper examines the interaction of political 
participation demands in the modernization process in the Ottoman State and society in the context of the 
central-periphery relations of the administrative reforms of the nineteenth century. In this framework, it 
basically questions the designs and actions of the center about the periphery, and the responses of the 
surroundings. The Ottoman Empire was a political change that reshaped its ruled-ruled relations in the 
nineteenth century. In this respect, centralist tendencies and regimes have dominated the change. In spite of 
this, it is seen that it reflects a "central-few" characteristic in the context of some regulations. The study is based 
on this ironic situation, from historical point of view and case analysis methods to a deterministic perspective as 
a result, aimed at bringing real and descriptive explanations. 

Keywords: Ottoman State, Modernization Process, Administrative Reforms, Central-Periphery Relations, 
Political Demands. 
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Modernleşme ve Osmanlı: Siyasal Değişimin Temel Dinamikleri  

“Siyasal katılma”nın genişlemesi modernleşme sürecinin siyasal alanda 
ortaya çıkardığı en önemli oluşumlardan biridir. Kuşkusuz siyasal 
katılmanın gerçeklemesi bir süreç gerektirir. Bunun için, siyasal kaynakların 
yeterli ölçüde; siyasal fırsat yapısının siyasal kaynakların kullanılmasına 
uygun; nihayet bireyi siyasal katılmaya hazırlayan bir güdüye sahip kılması 
gerekmektedir. Bu faktörlerin bir arada çalışabilmesi için de siyasal kültürde 
siyasal katılımı teşvik edici unsurların yerleşmesi yönünde bir değişim 
beklenmelidir.
1 Merkez–çevre ilişkilerinin siyasal sistemle ve onun işleyişiyle doğrudan 
ilişkili olması, her şeyden önce, Osmanlı’da ve pek çok Doğu toplumunda 
yeni bir siyasal sistem kurmanın genel çerçevesini çizen “modernleşme” 
olgusunun doğru tanımlanmasını ve etki ve tepkilerinin iyi analiz edilmesini 
gerektirir.  

Osmanlı’nın modernleşme arayışının ve yeniden yapılanma girişiminin 
somut bir sonucu ve anlatımı olarak görülen Tanzimat, devlet ve toplum 
nezdinde kimi etkileri hemen, kimi etkileriyse zamanla ortaya çıkan köklü 
siyasal ve toplumsal değişmelere yol açmıştır. Meşrutiyet rejimiyle bu yeni 
olgusal durum gelişmiş ve merkez–çevre etkileşimi Sened–i İttifak’la başlayan 
süreç içinde önemli aşamalar geçirerek farklı çerçeve ve içerikler kazanmaya 
başlamıştır.  

Modernleşme Osmanlı Devleti’nde, Batı Avrupa’daki gibi sanayi devrimi ile 
sıkı sıkıya bağlı bir süreç olarak ortaya çıkmadığı gibi ona koşut bir gelişim 
çizgisi de göstermemiştir. Osmanlı’da modernleşme olgusu; peş peşe gelen 
askeri yenilgiler, toprak kaybı ve hazinede büyüyen açık nedeniyle oluşan 
tehdidi ortadan kaldırmanın çaresini arayan siyasal otoritelerin giriştikleri 
yenilik çabaları ve Batı Avrupa’ya özgü düşünce, eğilim ve kurumların 
Osmanlı toplumunda yayılması, yerleşmesi ve özellikle Bab–ı Ali’nin önemli 
bir kısmı tarafından benimsenmesiyle kendini göstermiştir.2 

Osmanlı siyasal değişiminin temel dinamikleri, esas olarak yöneten–
yönetilen ilişkilerini yeni baştan biçimlendiren başlıca şu eksenlerde 
aranabilir: 3 Ulusal tepkiler (Türk olmayanların tepkileri), Feodal tepki (ayan, 
derebeyi direnişleri), Halkın tepkisi (köylü, orta sınıf hareketleri), Dış 
baskılar (yabancı devletler), Liberal/reformist girişimler (seçkinler, padişah). 

Sened–i İttifak, gerçekte, merkezi otoritenin belli ölçüde gücünü yitirmesinin 
ve “çevre”nin, diğer bir deyimle “ayan”ın merkez üzerindeki etkisini 
hissettirmesi ve bunu zaman içinde arttırmasının bir belgesi olarak kabul 

                                                      
1  Şerif Mardin, “Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar Merkez–Çevre 
İlişkileri”, Çev.: Şeniz Gönen, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Editörler: Ersin 
Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay, Beta Basım Yayım Dağıtım, 1.Bası, Nisan 1986, İstanbul, 
ss. 9–10. 
2  Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay,  “Tanzimat: Modernleşme Arayışı ve Siyasal 
Değişme”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi,  Editörler: Ersin Kalaycıoğlu,. Ali Yaşar 
Sarıbay, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 1. Bası, İstanbul, 1986,  s.12. 
3  Bülent Tanör,  Osmanlı – Türk Anayasal Gelişmeleri (1789–1980, YKY; 2.Baskı, 
İstanbul, Ekim 1998,   s.19. 
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edilirse, Tanzimatçı bürokratların ve aydınların merkezi yönetimi 
güçlendirme adına yaptıkları reformlar, pekala, merkeziyetçiliği yerleştirme 
ve merkezin otoritesini yeniden güçlendirme girişimleri olarak görülebilir.  

Bu perspektiften bakıldığında Osmanlı modernleşmesi iyi analiz edilirse, 
esasında siyasal otoritenin niteliğinde ve yöneten–yönetilen ilişkilerinde on 
dokuzuncu yüzyıl boyunca yaşanan gelişmelerin, asimetrik olarak hem 
“merkez–kaç”, hem “merkezileştirme” eğilimleri arasında gidip geldiği fark 
edilir. Metronom tik takları gibi bir o yana bir bu yana salınıp duran bu 
çabalar, “modernleşme”, “sanayileşme”, “mülkleşme” ve “bireyselleşme” 
süreçlerinin Batı’daki gibi kendi olağan mecrasında gerçekleşmemesinin 
doğal bir sonucudur.  

Avrupa toplumu ölçüsünde organize olamayan Osmanlı, kendi koşulları 
içinde bir mücadeleye girmiş ve bu süreç modernleşen toplumlardaki gibi 
işleyememiştir. Osmanlı’da “yenilikçiler” adı verilen kesim, yönetim alanında 
yüzyılların birikimini değiştirmeye yöneldiklerinde, karşılarında devasa bir 
sorunlar yumağı buldular. Bürokratik düzenden personel sistemine, hukuk 
sisteminden vergi düzenine, merkezi idareden yerel idarelere, Eğitimden 
orduya, kadar çok geniş bir alanda reformların başarıyla gerçekleşmesi 
gerekiyordu. Yönetsel reformlar, modernleşmenin diğer bir ifadesiydi ve biri 
olmadan diğerinin olması mümkün görünmüyordu. Bürokratik reform, o 
yüzden Osmanlı yenilikçilerinin olmazsa olmazı olarak görülmekteydi.  

Merkez-Çevre İlişkileri Bağlamında Son Dönem Osmanlı Reformları: 
Reel-politik Gelenekten Yenilikçiliğe Geçiş  

Süreçsel ve olgusal açıdan bakıldığında Osmanlı modernleşmesi Üçüncü 
Selim’e dayandırılabilir. Bu padişah, Fransız Devrimi’nin patlak verdiği 
1789’da tahta çıkmıştı ve Osmanlı’nın bu yenilikçi Sultanı Büyük Devrim 
sonrasında Avrupa’da yaşanan toplumsal ve siyasal değişimleri gayet iyi 
görüyordu. Üçüncü Selim’in ciddi bir planlama ile giriştiği ve yaptığı en 
önemli işlerden biri olan “Nizam–ı Cedid” reform programını başlatmasının 
altında yatan temel neden, sistemi modernleştirmek suretiyle Osmanlı’da 
merkezi devletin gücünü ve otoritesini bir yandan dışarıya karşı, diğer 
yandan içeride güçlenen “ayan”a karşı belirgin bir şekilde artırmaktı. Ne ki 
bu reformist padişah, devletin merkezi örgütlenmesini modernleştirmek 
isterken, bir anlamda paradoksal olarak, yine birer merkez güç konumunda 
bulunan Yeniçeriler ve Ulema karşısında, otoritesini zayıflatmak istediği 
ayanın desteğine başvurmak zorunda kalmıştı. Son tahlilde Yeniçeri ve 
Ulema muhalefetine ve direncine açıkça yenik düşen padişahın reform 
girişimlerini sürdürmeye görevi ve ömrü vefa etmemiştir. Reformların 
ilerlemesi yeğeni olan ve en az O’nun kadar yenilikçi bir ruha sahip bulunan 
İkinci Mahmut’a kalmıştı.4 Üçüncü Selim’in tahttan indirilmesi, çabalarının 
askıya alınması, bununla da yetinilmeyip yenilik yanlılarının dağıtılması ve 
azledilmesi, Nizam–ı Cedid programını ve ıslahatçı hareketleri başarısızlığa 
uğratmaya yetiyordu. Neyse ki imdada yenilikçi bir diğer padişah olan İkinci 
Mahmut yetişmişti. Yine de reform sürecinde bir kırılma ve aksama 
                                                      

4  Mustafa Erdoğan, Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, Liberte Yayınları: 23, 2. 
Baskı, Ankara, 1999, s.17. 
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yaşanmış oluyordu.  

Fakat deyim yerindeyse deniz bir kez dalgalanmıştı. Suların durulması kolay 
olmuyordu. Osmanlı toplumunda ve dünyada yaşanan reform rüzgarları 
dinmek bilmiyordu. Ve görünen oydu ki bu kez yenilikçiler kazanacaktı. 
Böylece statükodan yana olanların iktidarı uzun sürmedi. Yenilik taraftarı 
Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa, kendisi gibi yenilikçi eğilime sahip 
kişilerle bir direniş odağı oluşturdu. Bu odak süreç içinde bir hayli etkili 
oldu. 

Payitahtta, Üçüncü Selim, Üçüncü Mustafa, Alemdar Mustafa Paşa, İkinci 
Mahmut, Ulema, Yeniçeri Ocağı ve devletin üst düzey bürokratları arasında 
geçen çetrefilli ve dişe diş bir mücadele döneminden sonra İkinci Mahmut 
padişah oldu. Yenilik yanlısı ve belli bir gücü de elinde bulunduran ayan 
Alemdar Mustafa Paşa Sadrazam seçildi. Bu önemli atama süreç içinde, 
Alemdar Mustafa Paşa ve yandaşlarının belli bir dönem merkezi yönetimde 
bir güç odağı haline gelmeleri neticesini doğurdu. Osmanlı’da yenilikçiler de 
yenilenmiş ve öncekilerden daha güçlü ve farklı aktörler devreye girmişti. 
Bundan böyle yeni yöntemler ve kişilerle Osmanlı yenilikçileri yeniden 
işbaşına geçmiş oluyorlardı.  

İşte tam bu süreçte İkinci Mahmut’un tahta çıkması, reform hareketlerinin 
kısa bir duraklamadan sonra daha güçlü bir şekilde başlamasını sağlamış 
oldu. İki reformist Sultan olan Üçüncü Selim ve O’nun yeğeni İkinci 
Mahmut, bürokraside yerleşmiş olan reelpolitik geleneğin ve katı statükonun 
dışında yer alan ve yenilikçi fikirlerini açıkça duyuran padişahlardı. Statüko 
kalıbına girmemek için gösterdikleri özen ölçüsünde reforma yönelik 
tartışmalara karşı da oldukça tahammülsüz ve dirençliydiler.5 İkinci 
Mahmut, Üçüncü Selim’e nazaran daha ustaca ve planlı taktiklerle hareket 
ediyor ve oldukça tedbirli davranıyordu. Padişah, saltanatının ilk on beş 
yılını kendisini ve yenilikçi hareketi destekleyecek bir güç tabanı oluşturmak 
için kullandı. Bunun için, kalemiyenin, ulema hiyerarşisinin ve ordunun 
kilit mevkilerine güvenilir ve yenilikçi eğilimleri belirgin olan destekçiler 
atadı. Bundan sonra sıra ikinci hedefine gelmişti: kendisini iktidara getiren 
yarı bağımsız ayanın boyun eğdirilmesi ve merkezi otoritenin 
pekiştirilmesi....Böylelikle reformları ve diğer idari düzenlemeleri rahatça 
yapabilecekti. Sultan doğrusunu söylemek gerekirse bunu da büyük ölçüde 
başarmıştı. Bu bağlamda ilkin 1812–1817 yılları arasında Anadolu’nun 
büyük ayanı otoriteleri kırılarak itaat altına alınmış, sonrasında 1814 – 1820 
yılları arasında bu girişimin aynısı Balkan topraklarında başarıyla hayata 
geçirilmişti. Doğu tarafında-Kürdistan bölgesinde bu süreç görece daha uzun 
sürmüş olmakla birlikte, bu bölgede de neredeyse bağımsız bir pozisyona 
ulaşmış olan Kürt beylerinin gücü ve otoriteleri de kırılabilmişti.6 Ne ki bu 
durum devlet ve toplum açısından pek de hayırlı sonuçlar vermemiş, Kürt 
beylerinin ortadan kaldırılması ve bu beylerin yerine etkin bir merkezi 

                                                      
5  Şerif Mardin, Makaleler 3.Türkiye’de Din ve Siyaset, İletişim Yayınları, 5. Baskı 
İstanbul, 1998. s.44. 
6  Erik Jan  Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, 5. Baskı , 
İstanbul , 1999., s.51. 
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denetimin geçirilememesi bir otorite boşluğu doğurmuş, neticede uzun bir 
kargaşa ve anarşi dönemine yol açmıştır. Bu süreç sonunda otorite yeniden 
Kürt aşiretlerinin beylerine, reislerine ve aşiretler arası çatışmalardaki 
arabuluculuğuyla nüfuzlarını iyice artırmış olan dini liderlere geçmişti. Öte 
yandan Arap eyaletlerindeki otoritenin yeniden kurulması ve denetimin 
hissettirilebilmesi ise 1840’larda gerçekleşebilmişti.7 

Merkez-Çevre İlişkileri ve Osmanlı’nın Son Döneminde Mülkleşme: 
Tımar’dan Şahsi Mülkiyete Geçişte Sened-i İttifak’ın Anlamı     

İkinci Mahmut’un devrindeki göze çarpan ıslahat hareketlerinin başında 
gelen ve “mülkleşme” sürecinin doğurduğu, 1808 Sened–i İttifak, merkez–
çevre ilişkileri açısından önemle üzerinde durulması gereken, bu nedenlerle 
ilgiyi hak eden bir belgedir. Söz konusu belge, ayanlığın güçlenmesi, yerel 
beylerin kamusal otoriteler arasına girmesi ve Osmanlı Devleti’nde yüzyıllar 
sonra merkezin otoritesini paylaşmasını ifade eden Sened-i İttifak, adeta bir 
Magna Carta gibi, dönüşü olmayan bir süreci başlatıyordu. Deyim 
yerindeyse Türklerin Magna Carta’sı, Osmanlı toplumunda yöneten–
yönetilen etkileşimine, merkez–çevre ilişkilerinin değişimi bağlamında yeni 
bir çerçeve ve devrimsel bir içerik kazandırıyordu. Anılan dönem, aynı 
zamanda idarenin hukuka tabi olması kamusal iş ve işlemlerin normatif 
anlamda hukukileşmesi ve yöneten–yönetilen ilişkilerinin yeni boyutlar 
kazanmasının bir başlangıcı olmuştur.  

Sened–i İttifak, yüzyılların uygulaması olan tımar rejiminin belli sebeplerle 
yozlaşması üzerine devletle halk arasına yeni iktidar sahiplerinin girmesini 
meşrulaştırmış ve mülkleşmeye doğru beliren bir eğilimi bir nevi 
belgelemiştir. Bu süreç beraberinde iktisadi bir evrimin ve onun doğal 
neticesinin yansıması olarak sınıflaşmaya doğru giden yolları açmıştır. 
Osmanlı’da mülkleşme sürecine koşut olarak toplum ve devlet düzeninde 
yeni iktidar odakları belirmeye başlamıştır. Neticede söz konusu gelişim, 
yerel güç sahiplerinin merkezi otorite ile pazarlığa oturması ve otorite 
devralmaları ile adeta zirveye çıkmıştır. Ne ki ayanlar, mültezimler, toprak 
ağaları, mütegallibe, büyük tüccarlar... gibi belli başlı güç sahipleri, merkezi 
otoritenin zayıf noktalarından zamanla sızarak, insanlar üzerinde egemen 
olmaya başlıyorlardı. Böylelikle bu yerel güçler, Osmanlı yönetim sisteminde 
on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılda önemli bir unsur ve bir otorite aktörü 
haline geliyorlardı.8 Yıkılışa doğru giden bu dönemde Osmanlı merkezi 
otoritesi, dinsel ve ekonomik nüfuzları olan taşra mütegallibesi, esnaf 
toplulukları ve tarikatlar gibi tabakalar eliyle çevreye doğru peyderpey 
yayılıyor, böylelikle taşradaki kitlelerin bağımlılığı bir ölçüde de olsa 
sağlanabiliyordu. 9  

Süreç içinde her biri birer iktidar odağı haline gelen bu tabakalar, genel bir 
tanımlama içinde “ayan” denilen gücü oluşturmuştur. Söz konusu gücün 
deyim yerindeyse merkezi otoritenin karşısına dikilmesi, Sened–i İttifak gibi 

                                                      
7  Zürcher, a. k., s.52. 
8  D. Mehmet Doğan, Tarih ve Toplum Yapımızın Tarihi Oluşumu, İz Yayıncılık: 246, 
4. Baskı,  İstanbul, 1998, ss.174–175. 
9  Tanör, a.g.k., s.31. 
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bir belgeyi ve beraberinde yeni toplumsal ve siyasal oluşumları getirmişti.  

Bu gelişmelerin, Ortaylı’ya göre birer tetikleyici unsur olarak Osmanlı 
Devlet’inde merkezi otoriteyi yeniden kurmak için sıkı bir merkeziyetçiliğe 
yönelişin hareket noktası olduğunun altını çizmek gerekir. Dahilde merkez-
çevre ilişkileri açısından bu gelişmeler yaşanırken, bir yandan da ulusalcı 
akımlar ve bunların dış destekçilerinin yönlendirmeleri ve baskıları 
Osmanlı’yı bir dönüm noktasına getiriyordu. Gel gelelim Avrupa’da 
ulusalcılığın sindirildiği bir dönemde Osmanlı ülkesi, ulusalcı 
ayaklanmaların etkisi ve başarısından dolayı açık bir biçimde dağılmaya 
doğru hızla ilerliyordu. Avrupa devletleri Osmanlı’nın iç işlerine her geçen yıl 
daha fazla müdahale eder olmuşlardı. Esasında Osmanlı modernleşmesini 
başlatan reformların ve oluşturulmak istenen düzenin yönlendirici 
mekanizmalarının hepsi Osmanlı toprakları dahilinde değildi. Aynı zamanda 
dış müdahil güçler de Osmanlı’nın on dokuzuncu yüzyılının belirleyici temel 
aktörlerindendi. Ortaylı, Anadolu ve Rumeli’yi ele geçiren ayanların ve 
memalik hanedanlarının ya ortadan kaldırdığı ya da etkisiz hale getirildiğine, 
ama merkezi devlet otoritesinin nitelikli memurlar ve komutanların göreve 
getirilmemesi nedeniyle kurulamadığına dikkat çekmektedir.10  

Bu aşamada mülkleşme süreci ve mülk olgusunun ifade ettikleri gerçek 
anlamların, kapitalizmin kendi doğasında doğup büyümesinin, toplumların 
çağdaş ekonomik yapılara ulaşmasında anahtar bir kavram olduğunun 
hatırlatılması yerinde olur.  Yalnız burada şu ihmal edilmemelidir ki, 
ekonominin çağdaşlaşması, mülkleşme ve kapital değerler üzerinden 
yürümekle beraber, toplumun sosyo-ekonomik yapısını ve karakteristiğini 
salt bu unsurlar belirlememektedir.  

Braudel’in de yazdığı gibi, kapitalizm ve sanayi devrimi bağlamında sadece 
sosyo-ekonomik yapıların kendi mecrasında dönüşümleri aracılığıyla bir iç 
açıklamayı benimseyenler ve bu hususta emperyalizm ve sömürü odaklı 
sadece bir dış açıklamayla yetinenlerin tartışmaları da işlevsel 
gelmemektedir. Anılan yazara göre mevzu her iki açıklama çerçevesini de 
kullanarak izah edilebilir. Yani bu iki yaklaşım bir birini destekler ve iç 
içedir11.   

Bütün bunlar olurken gözden kaçırılmaması gerek kritik bir konu da ulus-
devlet meselesidir. Kapitalizm ve ulus-devlet birbirinin ikiz kardeşi gibi 
gelişip büyümüşler ve birbirlerini desteklemişlerdir. Habermas’ın dediği gibi;   

“Ticaretin yaygınlaşması, piyasaların büyümesi ve nakliyatın artan önemi 
giderek tarım ürünlerinden elde edilecek kardan daha fazla olmaya başladı 
ve toprağa dayalı üretim yapısı çözüldü. Merkantilist politikalar, başta 
Hollanda ve İngiltere olmak üzere XVII. Yüzyıldan itibaren Avrupa’nın birçok 
bölgesinde iktisadi yapıları değiştirdi. Merkantilizm ismi, Fransa’da 
Colbertizm ve Almanya’da Kameralizm olarak tebarüz eden uygulamaları da 

                                                      
10  İlber Ortaylı,  İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları: 565,  9.Baskı, 
İstanbul, 2001,s.48 

11 Fernand Braudel, Kapitalizmin Kısa Tarihi, Say Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2015, s. 101-
102. 
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içinde barındırıyordu. Merkantilizmin kemale ermiş hali olan kapitalizm ise, 
modern zamanlarda milli-devletlerin temel iktisadi düşüncesini 
oluşturuyordu. Kapitalizmin doğuşu ve gelişim, mill-devlet yapılarının 
varlığıyla ve işleyişiyle birlikte gitti12.” 

Kısa Bir Tartışma: Osmanlı’nın Son Döneminde Merkez-Çevre 
İlişkilerinin Karakteristiği   

O dönemde Avrupa devletlerinin üzerinde önemle durdukları bir konu yeni 
bir yönetsel düzendi. Bu bağlamda bütün Osmanlı teb’asının can ve mal 
güvenliğinin sağlandığı, ama özellikle gayrimüslim Osmanlı teb’ası için yasa 
önünde eşitlik ve teminatın garanti edildiği bir yönetsel düzen isteniyordu.13 
Diğer yandan Osmanlı Devleti ve toplumu içinde bu konuda farklı eğilimler 
vardı. Avrupa uygarlığının alınması ve onlarla bu alanlardaki alışveriş ve 
iletişime tamamen taraftar olanlar olduğu gibi, çok çekingen ve temkinli 
düşünenler de bulunmaktaydı.  

Açık bir örnek olarak; İkinci Abdülhamit devrinde Batı’da eğitim gören ve 
devlet kademelerinde üst düzey bürokratik görevleri üstlenen Said Halim 
Paşa, konuya bu titizlikle yaklaşanlardan biriydi. O’nun “Buhranlarımız” adlı 
kitabında dile getirdiği üzere şu tümceler düşüncelerini net bir biçimde 
ortaya koymaktadır:14 “Batılı ulusların deneyimlerinden yararlanmanın, 
bizim gibi toplumlara değerli bir yardımcı ve rehber olabilmesi, son derece 
dikkatli, özenli ve uzak görüşlü hareket etmeye bağlıdır. Yazık ki bu derecede 
bir dikkat, itidal ve basirete sahip olduğumuzu iddia edecek durumda 
değiliz...” Görüldüğü gibi iç ve dış odakların ve halkın taleplerinin, ayrıca bir 
takım tahrik unsurlarının zorlaması ve yönlendirmesiyle çözülmeye başlayan 
ve iyiden iyiye zayıflayan devleti restore ederek yeniden ayağa kaldırmak 
amacıyla girişilen reformlar, toplumu yeniden şekillendirmeye varan bir dizi 
köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu değişikliklerin en başta geleni 
hiç kuşkusuz kurulan yeni siyasal–yönetsel düzenin merkez-çevrenin 
ilişkilerini de yeniden kurgulamasıydı. Gelinen yeni aşama, Osmanlı geç 
modernleşmesinin kilit noktalarından biridir.  Bu durum, bir daha hiç eskisi 
gibi olmayacak yeni bir toplumsal düzleme işaret ediyordu. Cumhuriyet bu 
mirası devralırken, hareketlenmeye başlayan bir merkez-çevre ilişkileri 
çerçevesine rağmen, içerikte, hazmedilemeyen bir yerelleşme ve buna koşut 
olarak yeniden güçlenen merkezileşmeyle yüz yüze kalıyordu.   

Tarihsel ve sosyal bir veri ve gerçeklik olan merkez–taşra ve/veya merkez-
çevre çekişmesi Meşveret–i Amme’ye ve Sened–İttifak’a da yansımıştır. 
Sosyo–politik düzlemde var olan merkez–çevre zıtlaşmasını bir miktar da olsa 
yumuşatarak karşılıklı uzlaşmayı ve krizi atlatmayı amaçlayan bu iki önemli 
girişim ve diğer yenilikler merkez ile çevrenin egemen güçleri arasında geçici 
mutabakat arayışları olmaktan çok ta öte gidememiştir.15 Doğrusu 

                                                      
12 Jurgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akibeti (Siyasi Denemeler), Bakış 
Yayınları, İstanbul, Şubat 2008, s.9-10. 

13  İlber Ortaylı, Türk İdare Tarihi, TODAİE Yayınları, s.269. 
14  Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, İz Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, 
1993, s.42. 
15  Tanör, a.g.k., s.55. 
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reformcular, on dokuzuncu yüzyılın dünyasının gerektirdiği siyasi ve 
yönetsel yapıyı kurmak için çabalarken, çağlarına uygun olmayan bir 
ekonomik yapı devralmışlar ve çabalarını tam bir sonuca ulaştıramamışlardı. 
O günün Osmanlısında hayata bakışın, dünya görüşlerinin, medeniyet 
anlayışlarının, yönetime atfedilen anlamın ve devlet gelenekleri arasındaki 
çelişkili yolun, ekonomik engelleri aşması oldukça zordu.  Bu engeller 
modernitenin gerekliliklerini doğal süreçlerde yaşayamayan bu toplumun 
önünde durmaktaydı. İyi bakıldığında geciken Osmanlı modernleşmesinin 
esas çıkmazının da bu olduğu görülür.”16 

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Dünyanın görmüş olduğu son büyük imparatorluklardan olan  Osmanlı 
Devleti’nde 0n beşinci ve on altıncı yüzyıllarda deyim yerindeyse işler 
yolunda giderken, on yedinci yüzyılın sonlarından itibaren başlayan 
duraklama ve gerileme belirtileri, on sekizinci yüzyılda ve sonrasında çağının 
gereklerine ve gelişmelerine ayak uyduramayan bu büyük devleti 
modernleşme sürecine çekmiştir. Yenilikçi padişahların ve aydınların 
gayretleriyle on dokuzuncu yüzyılda askeri ve sivil bürokrasiyi “reforme” 
etmeye yönelik yenilikler peş peşe uygulamaya konulmuştur. Belirgin bir 
şekilde Üçüncü Selim’le ve “Nizam-ı Cedid” programıyla başlayan ve İkinci 
Mahmut’un yaptığı yöresel reformlar ve Sened-i İttifak’la iyice netleşen 
reform süreci, Osmanlı devlet ve toplum yapısını değiştirme yönünde önemli 
sonuçlar doğurmuştur. Bu sonuçların başında, yöneten-yönetilen 
ilişkilerinin ve daha geniş çerçevede merkez-çevre etkileşiminin yeniden 
biçimlenmesi gelmektedir. Merkez-çevre ilişkileri, siyasal ve yönetsel 
alanlarda gerçekleştirilen reformlarla yeniden yapılandırılmaya çalışılmış ve 
bir merkez-çevre uzlaşması hedeflenmiştir. Bu amacı somut olarak, Sened-i 
İttifak’ta, II. Mahmut’un taşra idaresine yönelik yenilik girişimlerinde, yerel 
meclislerin kurulmasında, merkezi karar mekanizmalarına çevre 
unsurlarının da belli ölçülerde dahil edilmesinde ve önceden olduğu gibi 
danışma yani meşveret esaslı karar süreçlerinin benimsenmesinde görmek 
olanaklıdır. Ancak, geciken Osmanlı modernleşmesi, reformlarla ve yapılmak 
istenen değişimlerle örtüşmeyen ekonomik ve sosyal yapısı ve kültürel 
örüntüsü nedeniyle devleti kurtarmaya ne yazık ki yetmemiştir. Merkez ile 
çevrenin ilişkileri de, hiçbir zaman tam olarak yöneten-yönetilen uzlaşmasını 
sağlayabilecek ve merkez-taşra çelişmesini önleyecek bir çerçeveye 
oturtulamamıştır. Osmanlı’nın yıkılışı biraz da bu uzlaşmanın 
sağlanamamasında aranmalıdır. Kapitalist süreçlerin kendi gelişim yoluna 
girmemiş ve aydınlanma ve rasyonelleşme ve sanayileşme süreçlerini henüz 
yaşamamış bir toplumun böyle bir sonuca varması kuşkusuz normal ve 
doğal karşılanmalıdır.    
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19. YÜZYIL ORTALARINDA 
HAYMANATEYN KAZASI'NA BAĞLI 

YARAŞLI KARYESİ'NİN SOSYO-
EKONOMİK DURUMU (TEMETTUAT VE 

NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE) 
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Dr., Karlsruhe Eğitim Ataşeliği, Almanya 
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ÖZ 
Devleti'nde en küçük yerleşim birimi olan karyelerle ilgili önemli kaynaklardan birisi temettuat defterleridir. Bu 
defterler, o bölgede yaşayan insanların ekonomik durumlarıyla ilgili bilgiler içermektedir. Karyelerle ilgili bize 
önemli bilgiler sağlayan diğer bir kaynak da nüfus defterleridir. Bu defterler ise, bir bölgenin nüfus bilgisine ek 
olarak bölgede yaşayan insanların sosyo-ekonomik yapısına ışık tutmaktadır. Burada 1390B numaralı Temettuat 
Defteri ile 1776 ve 1778 numaralı Nüfus Defterlerine göre, günümüzde Konya'nın Kulu İlçesi'ne bağlı bir mahalle 
olarak idare olunan, ancak incelediğimiz dönemde Ankara Eyaleti'nin Haymanateyn Kazası'na bağlı 51 karyeden 
birisi olan Yaraşlı'nın sosyal ve ekonomik durumu incelenecektir. 

Bu bildiride, evvela Yaraşlı Karyesi'nin nüfusu ve karyede yaşayan insanların fizikî özellikleri hakkında bilgi 
verilecek, daha sonra karyede ikamet edenlerin aile yapısı ile ilgili olarak çocuk sayıları ve kullanılan isimler 
belirtilecektir. Ayrıca, 1844 yılına ait temettuat defterine göre, karye ahalisinin tarım ve hayvancılıkla ilgili 
ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonucu devlete ödemek zorunda oldukları vergi miktarları ortaya 
konacaktır. Netice itibariyle arşiv kayıtlarına bağlı olarak, Osmanlı Devleti'nin en küçük yerleşim birimi olan bir 
karyenin 19. yüzyılın ortalarında sosyal ve ekonomik durumu, Yaraşlı örneği ile değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Haymanateyn, Yaraşlı, Karye, Temettuat Defteri. 

THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF THE YARAŞLI VILLAGE, CONNECTED TO THE HAYMANATEYN 
DISTRICT, IN THE MIDDLE OF THE 19TH CENTURY (ACCORDING TO INCOMES AND CENSUS 

REGISTERS) 
ABSTRACT 

One of the most important sources for the villages, the smallest settlement unit in the Ottoman State, is the 
incoms registers. These registers contain information on the economic situation of the people living in that area. 
Likewise, census registers are another source of socio-economic structure of people living in the region, in 
addition to population information of a region. In this study, in addition to the incomes register no 1390B, 
according to the census registers no 1776 and 1778, which is now governed as a neighborhood connected to the 
Kulu District of Konya, but in the period we studied, the social and economic situation of Yaraşlı, one of the 51 
villages of the Haymanateyn District of the Ankara Province, will be explained. 

In this notice, information will first be given about the population of the Yaraşlı Village and the physical 
characteristics of the people living in the village. Later, the number of children and the names used will be 
specified in relation to the family structure of the residents of the village. Furthermore, according to the income 
register of the year of 1844, economic activities of the village comunity related to agriculture and farming and 
as the result of these activities the amount of taxes they are obliged to pay to the state will be revealed. As a 
result, depending on the archive records, in the mid-19th century the social and economic situation of a village, 
the smallest settlement of the Ottoman State, it will be assessed with the example of Yaraşlı. 

Keywords: Ottoman Empire, Haymanateyn, Yaraşlı, Village, the Incomes Register.  
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Giriş 

Osmanlı Devleti idarî teşkilatını oluştururken daha evvel kurulmuş olan 
Türk-İslam devletlerinin uygulamış olduğu yönetim sistemlerinden büyük 
oranda istifade etmişti.  Bu şekilde kendisinden evvelki Türk-İslam 
devletlerinin 14. yüzyıla kadar oluşan birikimlerini kullanan Osmanlı, bu 
idarî anlayışa zamanın ve bölgenin şartlarını da dikkate alarak bazı farklı 
uygulamaları ekledi. Bu özel yönetim sistemi sayesinde devlet, üç kıtada 
asırlarca hakimiyet kurabilmişti (İnalcık, 2008: 71-75; Cin ve Akyılmaz, 
2000: 169). 

Bu yönetim sistemine bağlı olarak, Osmanlı Devleti'nin klasik çağındaki 
taşra yönetiminin ana birimini sancaklar oluşturuyordu. Zamanla 
sancakların üstünde eyaletler ortaya çıktı. 19. yüzyıla gelinceye kadar 
kabaca, eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar da karyelere 
ayrılıyordu. Karyeler, Osmanlı yönetiminin klasik devirlerden beri en alt 
birimleriydi ve idarî bakımdan kazalara bağlıydı. Karyelerin bu idari yapısı 
asırlarca bu şekilde devam etti. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
yerel yönetimlerle ilgili önemli düzenlemeler yapıldı. Bu alanda yapılan en 
önemli düzenleme 11 Rebiulevvel 1293 (6 Nisan 1867) tarihli İdare-i Nevâhi 
Nizamnâmesi'dir. Klasik devirlerden beri kazaların bir alt birimi olan 
karyeler ilk defa bu tarihten itibaren, kaza dahilinde bulunan köy ve 
çiftliklerin birbirlerine olan uzaklık ve münasebetlerine göre bir veya birkaç 
daireye bölünerek oluşturulan "nahiye" birimlerine bağlandı. Bu şekilde 
nahiyelere bağlı olarak idare edilen karyeler bu statülerini devletin yıkılışına 
kadar muhafaza etti (Yaman, 1940; 215). 

19. yüzyılın ilk yarısına kadar karyelerde bulunan imam, papaz veya 
hahamlar üst yöneticilere karşı sorumlu idi ve karyelerin işleriyle 
ilgilenirlerdi. Ancak bu dönemde muhtarlıkların kurulmasıyla beraber köyün 
bütün işleri muhtarların sorumluluğuna geçmeye başladı (Karpat, 2003: 64). 
Muhtar, halkın temsilcisi olarak en küçük idarî birimde, halk ile devletin 
ilişkilerini sağlamak gibi bir fonksiyona sahipti. Muhtarlıklar yaygınlaşınca; 
vergilerin toplanması, mahallenin güvenlik işleri ve beledî hizmetleri 
muhtarlara bırakıldı (Yaman, 1940: 207; Ortaylı, 2011: 112; Çadırcı, 1988: 
354).



1 Bu idarî yapı içerisinde Yaraşlı, 19. yüzyıl ortalarında Ankara 
Vilayeti'ne bağlı Haymanateyn Kazası'nın bir karyesi olarak idare 
ediliyordu.2 Karye'nin bu dönemden evvelki tarihiyle ilgili kaynaklarda 
detaylı bilgi bulunmasa da, Halil İnalcık'ın bir çalışmasında karye ile 
ilgili bazı bilgiler yer almaktadır. İnalcık burada, Osman Gazi'nin babası 
Ertuğrul Bey'in aşiretiyle Anadolu ve Azerbaycan'da dolaştıktan sonra 
"gelip Engüri'ye karîb Karacadağ'a nüzûl ettiler" demekte ve bölgeyle ilgili 
şu ifadelere yer vermektedir: "Bugün Ankara'nın güneyinde Karacadağ 
(1735 m) eteğinde tipik bir Türkmen köyü Yaraşlu var, eski adı Gülşehri" 
(İnalcık, 2007: 479-480).3 Bu ifadelerden de anlıyoruz ki Yaraşlı 
Karyesi, daha Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarından evvel Türkmenler 
tarafından yurt edinilmiş ve Anadolu'da Türk varlığının tesisi sürecinde 
Türkmenler tarafından yerleşim yeri olarak seçilmişti.   

Osmanlı Devleti kurulduktan sonra ise, zaman içerisinde idarî sınırların 
değişmesine bağlı olarak farklı kazalara bağlanmış4 ancak büyük 
oranda Haymanateyn Kazası'nın bir karyesi olarak kalmıştır. Bu 
statüsünü 19. yüzyılın ortalarına kadar devam ettiren Yaraşlı, nahiye 
idaresinin teşkil edilmesinden itibaren Haymanayetn Kazası'nın Yenice 
Nahiyesi'ne bağlandı. Bu idarî yapısını sadece Osmanlı döneminde 
değil, Cumhuriyet döneminde de devam ettirdi. 1956 yılında ise, Ankara 
Vilayeti İdare Hayeti'nin tavsiyesi, Dâhiliye Vekâleti'nin de uygun 
görmesiyle Haymana Kazası'ndan ayrılarak Konya'nın Kulu İlçesi'ne 
bağlanmıştır.5 Günümüzde ise, 2012 yılında yürülüğe giren 6360 sayılı 
kanun gereğince Kulu'ya bağlı bir mahalle olarak idare olunmaktadır.6 

İnceleyeceğimiz karye ile ilgili genel bir bilgi verdikten sonra, şimdi de 
değerlendirme-lerimizde kullanacağımız iki önemli arşiv kaynağı 
hakkında kısaca bilgi vermek faydalı olacaktır. Bilindiği gibi, Tanzimat 
Fermanı'yla birlikte idarî alanda yapılan reformlarla merkezî otoritenin 
sağlanması hedeflenmişti. Fermanda herkesin gelirine göre adil bir vergi 
ödemesi hususuna vurgu yapılarak, devlet gelirlerinin kontrol altında 
tutulması ve vergi konusunda halk arasındaki dengesizliğin giderilmesi 
isteniyordu. Bunun için 19 Zilka’de 1255 (23 Ocak 1840) tarihinde 
Muhassıllar Nezareti’ne bir tâlimatnâme gönderilmiş, her yerde ahalinin 
ismi, şöhreti, arazileri, hayvanları ile tüccar ve esnafın yıllık gelirlerine 
dair bilgilerinin kaydedileceği "Temettuât Defterleri" adı verilen defterler 
tutulması emredilmişti (Kızılkan, 2008: 60). İşte bu şekilde tutulan 

                                                      
1 İcelediğimiz döneme ait nüfus defterinde 1837 yılında Yaraşlı Karyesi'nin muhtarı Ali 
oğlu Süleyman'dı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Nüfus Defteri (NFS.d..) 
1776:113. 
2 Bu tarihlerde Haymanateyn Kazasına bağlı toplam 51 karye vardı. Bunun için bkz: 
BOA, NFS.d.. 1778: 2-3. 
3 Diğer bir kaynakta, Ertuğrul Bey'in aşiretiyle birlikte Sivas dolaylarında iken 
Selçuklu ve Moğollar arasında vuku bulan savaşta Anadolu Selçuklularına yardım 
ettiği ve bunun neticesinde I. Keykubad, bu hizmetinden dolayı Ertuğrul Bey'e 
Ankara'nın güney batısındaki Karacadağ yöresini verdiği ifade edilmektedir. Ertuğrul 
Bey de aşiretiyle bu bölgeye yerleşmişti (Bkz: Ülkü, yy: 858). 
4 https://tr.wikipedia.org/wiki/Yaraşlı,_Kulu (Erişim Tarihi: 04.08.2017). 
5 Başbakanlı Cumhuriyet Arşivi (BCA), 030.11.257.18.14, 23.02.1956. 
6 Kanun için bkz: https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6360.html (Erişim Tarihi: 
06.09.2017). 
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defterlerden birisi de 1260 (1844) yılına ait olup "Ankara Eyaleti 
mülhakâtından Ankara Sancağı kazalarından Haymanateyn Kazasına 
tâbi' Yaraşlı Karyesi" başlığını taşıyan 1390B numaralı temettuat 
defteridir. Defterde karyede yaşayan 21 aile reisinin uğraşı alanı, sahip 
olduğu arazi ve hayvanlar hakkında bilgi veriliyor; tarım ve 
hayvancılıktan elde ettikleri gelire isabet eden vergi oranları 
belirtiliyordu.7 

Diğer bir arşiv kaynağımız ise, nüfus defterleridir. Osmanlı Devleti'nde 
nüfus sayımı asırlarca fethedilen yerlerin arazi durumu, toprağın 
mülkiyeti ile tasarruf sistemlerini ve buna bağlı olarak vergi durumunu 
kayıt altına almak amacıyla tahrir kayıtları tutmak şeklinde yapılmıştı 
(Öz, 2010: 426-427; Karal, 1997: 6). Osmanlı'da modern anlamda ilk 
nüfus sayımı ise, yeniçeri teşkilatının kaldırılmasıyla birlikte ortaya 
çıkan yeni duruma bağlı olarak 1831 tarihinde yapıldı. Bu sayımın 
başlıca amacı, ülkedeki askerlik ve vergi mükelleflerinin tespit 
edilmesiydi (Karpat, 2010: 61-62; Güneş, 2014: 226). Bu amaçla devlet, 
nüfus konusuna ayrı bir önem vermiş ve eyaletlere nüfus nâzırı, sancak 
ve kazalara da nüfus memuru tayin etmişti. Bu şekilde düzenli bir kayıt 
sisteminin kurulmasıyla birlikte tüm ülke düzeyindeki nüfus sayımı 
1844 (1260) yılında yapılmıştı (Karal, 1997: 9-19; Karpat, 2010: 47). 
İşte Haymanateyn Kazası'na ait iki nüfus defteri (BOA, NFS.d..1776 ve 
NFS.d..1778) de bu süreçte kayıt altına alınmıştır. Bu defterlerden ilki 
1253 (1837) yılında, ikincisi ise 1260 (1844) yılında hazırlanmıştı. Bu 
defterlerde kayıtlar hane reisinden başlayarak erkek çocuklar yaş 
durumuna göre büyükten küçüğe doğru isimleri, yaşları, aile reisinin 
mesleği ile 8-9 yaşından büyükler için boy ve sakal- bıyık gibi şahsı 
tanımaya yardım edecek fizikî özellikleri hakkında bilgi veriliyordu. 

Biz bu bildiride, bu arşiv kaynakları ışığında, Yaraşlı Karyesi'nin 
nüfusu, ailelerin ortalama çocuk sayısı, karyenin yaş ortalaması, 
şahısların fiziki özelliklerini değerlendireceğiz. Yine karyede ikamet 
edenlerin uğraşı alanları ile sahip oldukları arazi miktarları ve 
hayvanların sayıları belirtilecek; karye sakinlerinin tarım ve 
hayvancılıktan elde ettiği gelirlere tekabül eden vergi miktarları ortaya 
konacaktır. Bu şekilde Yaraşlı Karyesi'nin sosyo-ekonomik durumu 
belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirilecektir. 

1. Karyenin Nüfusu, Aile Yapısı ve Karyede İkamet Edenlerin Fizikî 
Özellikleri 

Osmanlı Devleti'nde bir bölgenin nüfusu ile ilgili bize bilgi sağlayan 
önemli kaynaklardan birisi de nüfus defterleridir. Ancak, 19. yüzyıl 
boyunca yapılan nüfus sayımlarında sadece erkekler sayılmış, kadınlar 
bu sayımlara dahil edilmemişti. Kadınların ilk defa nüfus sayımına 
dahil edilmesi 1905-6 yılında yapılan sayımla mümkün olmuştu 

                                                      
7 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Maliyeden Vârid Temettuat Defteri 
(ML.VRD.TMT.d..), 1390B. 
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(Karpat, 2010: 110). Dolayısıyla gerek incelediğimiz defterlerde, gerekse 
daha sonra yapılan nüfus sayımlarında ülkedeki kadın nüfusa yer 
verilmemiş olması, bir bölgenin nüfusuyla ilgili kesin bir kanaatte 
bulunmamızı sınırlandıran önemli bir husustur. Ancak her hâlükârda 
nüfus defterlerindeki veriler göz önüne alındığında, 1253 (1837) tarihli 
1776 numaralı nüfus defterine göre Yaraşlı Karyesi'nde 23 hanede 
toplam 70 erkek nüfus mevcuttu. 1258 (1842) yılına ait 1778 numaralı 
nüfus defterine göre ise, karyede hane sayısı 24 olmuş, ancak nüfus 
66'ya düşmüştü. Her iki defterdeki nüfusa bakıldığında hane başına 
ortalama 3 nüfus düştüğü görülüyor.  

Karyede ikamet edenlerin yaş durumlarına baktığımızda, defterlerdeki 
kayıtlara göre yaş bilgileri şu şekildeydi: 

Tablo 1: Karyede İkamet Edenlerin Yaş Durumları 

Yaş Aralığı 1837 Yılında Oranı (%) 1842 Yılında Oranı (%) 
1-10 29 41 30 45 
11-20 12 17 12 18 
21-30 5 7 4 6 
31-40 9 13 8 12 
41-50 9 13 7 11 
51 ve üzeri 6 9 4 8 
Toplam 70 100 66 100 

 Görüldüğü gibi, beş yıl arayla yapılan iki nüfus sayımında karyedeki 
çocukların oranı diğer yaş gruplarıyla kıyaslandığında oldukça yüksek 
bir seviyededir. Buna 15 yaşına kadar olanları da dahil ettiğimizde 
çocukların oranı karye nüfusunun neredeyse yarısını oluşturuyordu. 
Bilindiği gibi 20 yaşından itibaren erkekler askere alınmaktadır. Bu 
dönemde askerlik vazifene başlayanların terhis olacakları tarih ise 
genelde o dönemin askerî şartlarına göre değişiyordu. Yani mecburi 
askerlik vazifesi kimi zaman uzayabiliyordu. Örneğin, 1837 yılına ait 
defterde Yaraşlı Karyesi nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Mehmet oğlu 
Ömer'in askerde olduğu belirtilirken, 33 yaşındaki Murtaza oğlu 
Osman'ın da silah altında olduğu kayıtlıydı (BOA, NFS.d..1776:115). 
Askere gidenlerin büyük bir kısmının da geri dönemediği veya dönemin 
sağlık şartlarına bağlı olarak orta yaş ve yaşlı nüfusun oldukça az 
olduğu, yine tablodan anlaşılıyor. 

Karyedeki çocuk sayılarına baktığımızda, 1837 tarihli nüfus defterinde 
toplam 21 şahsın çocuk sayına dair bilgi mevcuttur. Bunlardan 6'sının 
sadece birer, 9'unun ikişer, 3 ailenin ise üçer çocuğu bulunurken, 2 
ailenin dörder ve bir şahsın da 6 erkek çucuğu vardı. Karyede en fazla 
erkek çocuğa sahip olan şahıs Ebubekir oğlu Mehmet'ti. Çocuklarının 
isimleri ise; Osman, Ebubekir, Ali, Hasan, Hüseyin ve Abdullah'tı (BOA, 
NFS.d.. 1776: 114).  

Nüfus defterlerinde kayıt altına alınan kişilere ait bir diğer bilgi de 
fiziksel özelliklerin belirtilmesidir. Bu bilgiler asker alımlarında referans 
olarak kullanılacağından yetişkin erkeklere ait fizikî görünümler belirli 
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kategorilerde tanımlanarak kaydedilmiştir. Yaraşlı Karyesi'nde 
yaşayanların fizikî özellik olarak evvela boyları kısa, orta veya uzun 
şeklinde tanımlanmış, sonra bıyık veya sakalları renklerine göre 
belirtilmiştir. Defterde 39 şahsın boylarına ait verilen bilgiye göre, 14'ü 
uzun, 25'i ise orta boylu idi. Sakallı veya bıyıklı olanlar renklerine göre 
belirtiliyordu. Örneğin kara sakallı, kumral sakallı veya sarı bıyıklı gibi 
ifadelere yer veriliyordu. Henüz bıyık ve sakalı çıkmayanlar için "şabb-ı 
emred" tabiri kullanılırken, yeni çıkmaya başlayanlar için ise "ter bıyıklı" 
ifadesine yer verilmiştir. Bu bilgiler ışığında, 1837 tarihli defterden 
tespit ettiğimiz fizikî özellikler ve bu vasıfları taşıyanlara ait sayılar şu 
şekildeydi: 

Tablo 2: Fizikî Özellikler  
 

Kara sakallı 8 
Kumral sakallı 4 

Kır sakallı 4 
Ak sakallı 4 

Sarı sakallı 2 
Köse sakallı 3 

Şabb-ı emred 9 
Ter bıyıklı 4 

Kumral bıyıklı 2 
Sarı bıyıklı 1 

Görüldüğü gibi, karyede yaşayan toplam 41 şahsın sakal ve bıyık 
özelliklerine yer verilmektedir. Erkeklerin yaklaşık %61'i sakallı iken 
%17'si bıyıklı idi. "Şabb-ı emred" olarak tavsif edilen bıyık veya sakalı 
olmayanların oranının ise %22 olduğu görülüyor. Defterlerde şabb-ı 
emred tabiri umumiyetle 10 yaş ve üzeri çocuklar için kullanılıyordu. 

Burada değerlendirebileceğimiz bir diğer husus da bu dönemde Yaraşlı 
Karyesi'ndeki ailelerin çocuklarına verdikleri isimlerdir. Bilindiği gibi, 
bir toplumu oluşturan bireylerin taşıdıkları isimler, o toplumun sosyal, 
kültürel ve dinî yaşantılarından izler taşımaktadır. Tarihî, dinî ve sosyal 
yaşantıların tesiriyle milletimiz tarafından bazı isimler asırlarca 
muhafaza edilmiş ve bu isimler nesilden nesile aktarılmıştır (Köstüklü, 
1996; Doğan, 2014: 71-78). 1776 numaralı Nüfus defterinde yaş sınırı 
yapmadan aile reislerinden sonra zikredilen toplam 47 çocuğun ismine 
baktığımızda, en fazla kullanılan isimlerin Ali (5 defa) ve Süleyman (4 
defa) olduğu görülüyor. Bunları üçer defa kullanılan Ebubekir, Hüseyin, 
Mehmet  ve Ömer isimleri takip ediyor. İkişer kez kullanılan isimler 
Abdullah, Ahmet, Dede, Halil, Hasan, Mevlüt, Mustafa ve Osman iken; 
sadece birer kez verilen isimler ise şunlardı: Bektaş, Bulduk, İbiş, İsa, 
İsmail, Memiş, Musa, Satılmış ve Veli (BOA, NFS.d.. 1776: 113-115). 

Her iki nüfus defterinden tespit ettiğimize göre, bu dönemde Yaraşlı 
Karyesi'nde kullanılan lakaplar şunlardı: Ciridoğlu, Dervişoğlu, 
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Ergayiboğlu, Kazoğlu, Kabasakaloğlu, Selametoğlu ve Tekkenişinoğlu. 
Bunların yanında daha çok şahısların fiziki özelliklerine bağlı olarak 
halkın yakıştırdığı ve bu şekilde kullanımdan dolayı o şahısla 
özdeşleşen lakaplar da vardı. Bu tür lakaplar ile anılan karye sakinler 
ise şunlardı: Solak İbrahim, Topal Satılmış, Koca Mahmut ve Aksakallı 
Osman. Defterlerde aklî melekesi bozuk olanlar da "meczup" veya 
"divane" şeklinde nitelendirilerek ayrıca belirtiliyordu. Bu dönemde 
Yaraşlı Karyesi'nde bu vasıfta Ahmet oğlu Cafer isimli bir şahıs vardı 
(BOA, NFS.d.. 1778: 22). 

Karyenin Ekonomik Durumu ve Halkın Ödediği Vergi 

Yaraşlı Karyesi'nin ekonomik durumu ile ilgili bize 1390B numaralı 
Temettuat defteri önemli bilgiler vermektedir. Defter, "Ankara Eyaleti 
mülhakâtından Ankara Sancağı kazalarından Haymanateyn Kazasına 
tâbi' Yaraşlı Karyesi" başlığını taşımakta ve burada toplam 23 hane 
sahibinin ismi zikredilmektedir. Ancak bunlardan iki ailenin (Alibazoğlu 
Ali ile Sancaroğlu Hasan) Aksaray Kazası'na göç etmiş olduğundan 
bahisle, bu şahıslara ait herhangi bir mülk veya hayvan bilgisine yer 
verilmemiştir. Diğer 21 hane reisinin ismi verildikten sonra hemen 
isminin yanında hangi meslekle meşgul olduğu belirtilmektedir. 
Defterde karye ahalisinin mesleğiyle ilgili "erbâb-ı ziraatten idüğü, ırgat 
idüğü, sığır çobanı veya dana çobanı idüğü" şeklinde ifadelere yer 
verilmişti. Buna göre, Yaraşlı'da 21 hane reisinin 16'sı çiftçilikle, 3'ü 
ırgatlıkla uğraşırken, biri dana, biri de sığır çobanlığı yapmaktaydı 
(BOA, ML.VRD.TMT.d.. 1390B). 1778 numaralı nüfus defterinde ise, 
karyede yaşayanların 22'sinin çiftçi, birinin hizmetkar, birinin de çoban 
olduğu belirtiliyordu (BOA, NFS.d..1778). Her iki kaynaktaki bilgi göz 
önüne alındığında karye ahalisinin tarım ve hayvancılıkla meşgul 
olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. 

Bu bilgilerden sonra ziraat yaptığı tarla ve bostan olarak kullandığı 
tarlaların dönüm olarak miktarı ile bu arazilerden elde ettiği gelir beyan 
edilmektedir. Bunlardan başka, küçük ve büyükbaş hayvan sayıları 
detaylı bir şekilde belirtilmekte, bunlardan vergiye tâbi olanlara dair 
gelir bilgileri de defterde zikredilmektedir. 

Defterdeki bilgilere göre, 1260 (1844) yılında Yaraşlı Karyesi'nde 719 
dönüm miktarında ekilebilir arazi mevcuttu. Buna 20 dönüm bostan 
olarak kullanılan araziyi de ilave ettiğimizde bu rakam 739'a 
ulaşmaktadır. Karyede 16 aile mezru' (ekilen) araziye sahip iken 17 
ailenin de bostan olarak kullandığı ortalama 1-2 dönüm büyüklüğünde 
arazisi vardı. 3 ailenin ise ne mezru' ne de bostan cinsinden bir arazisi 
vardı. Bu aileler genellikle çobanlık veya ırgatlık yaparak geçimlerini 
sağlıyorlardı. Ekilen arazilere bakıldığında (739 dönüm) hane başına 
35,1 dönüm bir toprak parçası düştüğü görülüyor. Bu dönem hane 
başına düşen arazi ortalamasının Türkiye  genelinde %20 ve Sakarya 
gibi bölgelerde ise %10 civarında olduğu göz önüne alındığında (Subaşı 
ve Araz, 2013: 9), ekilebilir araziye sahip olma oranının bölgede yüksek 
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olduğu söylenebilir. Ancak araziye sahip olma oranı bakımından bölge 
avantajlı olsa da, karye ve çevresinde tarımı yapılabilecek ürünlerin 
sınırlı olması (buğday, arpa, yulaf vb), Batı Anadolu veya iklimi ve 
sulama imkanları elverişli diğer bölgelerde ekilen ürünler ve bunların 
ekonomik değeri bakımından pek de avantajlı bir duruma sahip 
olmadığı söylenebilir.  

Karyenin diğer bir ekonomik meşguliyeti hayvancılıktı. Tarımsal 
faaliyetlerde çiftçilik kadar hayvancılık da eski uzmanlık dallarındandı. 
Dolayısıyla hayvan yetiştiriciliği, en önemli ziraî faaliyetlerden birisiydi. 
Tarım işletmelerinde hayvan yetiştiriciliği şu amaçlarla yapılırdı: a) 
Çekim ve yük taşımada güçlerinden yararlanmak; b) Gübre sağlamak; 
c) Çiftçinin peynir, yağ, süt, et, deri ve yapağı ihtiyacını karşılamak; d) 
Bu ürünleri piyasa için üretmek. Bir işletmede bunlardan hangilerine 
ağırlık verileceğini üretim hedefleri belirlerdi (Güran, 1998: 100). 

İncelediğimiz dönemde hayvancılık, bölge ekonomisi için önemli bir yere 
sahipti. Özellikle büyük baş hayvanlar, geçimini tarımla sürdüren 
aileler için zarurî ihtiyaç durumunda idi. Hem çift sürmek hem de kağnı 
arabalarına koşulmak suretiyle nakliye işlerinde kullanılan öküz, 
eskiden beri köylüler için büyük bir öneme sahipti. Bu dönemde 
Haymanateyn Kazası'nda hayvancılık bölge ahalisi için başlıca geçim 
kaynağı idi (Uçar, 2010: 62-112). Bu durum Yaraşlı için de geçerlidir. 
Zira Temettuat defterine göre, bu dönemde karyede aralarında sığır 
ineği, buzağı, düve, tosun, öküz ve camusun bulunduğu toplam 185 
büyükbaş hayvan vardı. Bir ailenin sahip olduğu büyükbaş hayvan 
sayısı, o ailenin maddi durumuna göre değişiklik gösteriyordu. Karyede 
en fazla büyükbaş hayvana sahip olan şahıs Bekir oğlu Mehmet'ti (Bkz: 
1.Hane). Genelde sulak alanlarda yaşayan, aşırı kurak bölgeleri 
sevmeyen ve bu yüzden Anadolu'nun iç kesimlerinde sınırlı bir yaşam 
çevresine sahip olan camız (manda) bu dönemde karyede sadece 2 baş 
vardı ve onları da Topal oğlu Mustafa besliyordu (Bkz: Ek-2, 4. Hane).  

Büyükbaş hayvancılığının yanında küçükbaş hayvancılığı da karye 
ekonomisi için önemliydi. Bu dönemde karyede 47 koyun, 27 kuzu, 92 
keçi ve 43 oğlak vardı ki, bunların toplamı 209'du. Keçi ve koyunlar 
kaydedilirken "sağman (sağlıklı)" ve "yoz (verimsiz)" şeklinde bir tasnife 
tâbi tutuluyor ve sağılıp sütünden istifade edilenler sahibine bir gelir 
sağladığı için vergi alınan hayvanlar kategorisinde değerlendiriliyordu. 
Küçükbaş hayvanların eti yanında sütü ve yününden istifade 
edildiğinden karyede yaşayan insanlar için bu hayvanların ayrı bir yeri 
vardı. Yaraşlı Karyesi'nde büyükbaşta olduğu gibi küçükbaş hayvanı en 
fazla olan yine Bekir oğlu Mehmet'ti ki, onun toplam 50 baş koyun, 
keçi, kuzu ve oğlağı vardı (Bkz: Ek-2, 1. Hane). 

Belirttiğimiz bu hayvanların dışında karyede, kısrak (at) ve merkep 
(eşek) gibi hem çift esnasında hem de taşımacılıkta kullanılan hayvanlar 
da vardı. Kısrak genelde maddî durumu biraz daha iyi olan ailelerde 
bulunurken merkep ise, hemen her ailenin sahip olduğu bir hayvandı. 
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Örneğin, bu dönemde karyede toplam 4 baş kısrak varken 18 hanenin 
her birinde birer merkep vardı. 

Osmanlı Devleti, şer'î hükümlere tâbi olan bir İslam devleti olduğu için 
vergi düzenlemeleri de uzun bir süre bu esaslara göre şekillenmişti. 
Dolayısıyla uzun bir süre, İslam vergi hukukunda görülen zekât, öşür, 
haraç ve cizyeden oluşan şer’î vergi sistemi uygulanmış, ancak zaman 
içerisinde devletin mâlî durumu ve dönemin şartlarına bağlı olarak vergi 
uygulamalarında bazı farklılıklar olmuştu. Tanzimat'ın İlanı'ndan 
hemen sonra vergi konusunda halk arasındaki dengesizliğin ve 
haksızlıkların önüne geçilmesi, vergi verecek kişilerin tespit edilmesi, 
ağır vergi yükünün hafifletilip halkın refaha kavuşturulması, bu sayede 
devletin gelirlerinin artırılarak son dönemde gittikçe bozulan gelir-gider 
dengesinin yeniden kurulması için köklü değişiklikler yapılması 
amaçlanmıştı. Bunun için 19 Zilkade 1255 (23 Ocak 1840) tarihinde 
Muhassıllar Nezareti’ne bir talimatname gönderilmiş, her yerde ahalinin 
ismi, şöhreti, arazileri, hayvanları, tüccar ve esnafın ise yıllık gelirleri 
vs. bilgilerinin kaydedildiği "temettuat defterleri" adı verilen defterler 
tutulması emredilmişti (Kızılkan, 2008: 60). Temettu tahririnin 
yapılmasındaki esas amaç, herkesin kazancına ve mal varlığına göre 
devlete belirli miktarda vergi vermesi ve bunun bir düzene konularak 
tespit edilen usüllere göre yapılmasıydı. Tahrir yapılırken şahısların 
isim ve şöhreti, sahip oldukları bütün mal varlıkları, hayvan sayıları ve 
ne kadar araziye sahip oldukları kaydedilecekti. Ayrıca, tüccar ve 
esnafın bir senede tahmini olarak ne kadar ticaret ve gelirinin olacağı 
incelenerek tahriri yapılacak ve bunların gelirleri üzerinden tahsili 
istenen vergi tespit edilecekti. Uygulama H. 1256 (1840) yılında 
başlamış, ancak verginin adaletli bir şekilde düzenlenip tahsili 
hususunda sorunlar yaşanmıştı. Hatta sayımlarda yolsuzluk ve 
uygunsuzluk görüldüğünden, hakkaniyete riayet etme açısından 
H.1261 yılında sayımların yeniden yapılması kararlaştırılmıştı (Şenel, 
2002:43). 

Temettuat defterlerinde şahısların sahip oldukları ekilebilir arazilerin 
miktarı ve hayvanların sayıları verildikten sonra bu varlıklardan elde 
ettikleri gelirlere göre devlete ödeyecekleri vergi miktarları da 
belirtiliyordu. Örneğin Yaraşlı Karyesi'nden Ali oğlu Koca Hasan'ın 40 
dönüm ekili arazisi vardı ve bu araziden elde ettiği gelir mukabilinde 
devlete 400 kuruş vergi ödemesi gerekiyordu. Aynı şekilde sahip olduğu 
1 dönüm bostandan elde ettiği gelire karşılık olarak devlete ödeyeceği 
vergi tutarı 40 kuruştu. Bu oranlar dönüm başına hesaplanmakla 
birlikte şahısların hasat ettiği mahsulün miktarına göre değişiklik 
gösterebiliyordu. Yani 40 dönümlük bir arazi için kimi şahıs 400 kuruş 
vergi öderken bazıları da 300 kuruş ödeyebiliyordu (Bkz. Ek-2,  Hane 6 
ve 15). 1844 yılına ait temettuat defterine göre, Yaraşlı Karyesi'nde 
ikamet edenler toplam 719 dönüm genişliğinde bir araziye (mezru') 
sahipti ve bu arazilerden hasat ettikleri mahsule karşılık olarak devlete 
toplam 5.950 kuruş vergi ödemeleri gerekiyordu. Buna göre, karyede 
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dönüm başına ödenen vergi miktarı ortalama 8,2 kuruş civarındaydı. 
Yine karye ahalisinin toplam 20 dönüm bostanı vardı ve bu arazilerden 
elde ettikleri mahsul karşılığında devlete ödemek zorunda oldukları 
vergi miktarı 750 kuruştu. Bostan olarak kullanılan arazilerde dönüm 
başına tahakkuk eden ortalama vergi miktarı ise 37,5 kuruş idi.  

Defterlerdeki kayıtlara göre hayvanlar; koyun, keçi, kuzu, oğlak, sığır 
ineği, buzağı, düve, tosun, öküz, kısrak ve merkep olarak taksim 
edilerek ayrı ayrı yazılıyordu. Koyun, keçi ve sığır ineği sağılıp 
sağılmadığına bakılarak kaydediliyor ve bu tür hayvanların sütü veya 
yününden gelir elde edilmesinden dolayı vergi alınıyordu. Kuzu, oğlak, 
buzağı, tosun, düve (iki yaşından küçük olanlar) ve öküz gibi 
hayvanların sadece miktarı belirtiliyor, ancak bunlardan herhangi bir 
vergi alınmıyordu. Kısrak ve eşek gibi hayvanlar hane sahibinin günlük 
taşıma ihtiyacı dışında gelir elde etmek için kullanılmıyorsa bu 
hayvanlar da vergi dışında tutuluyordu.8 Bu dönemde karyede sağılan 
her inek başına 10 kuruş, her koyun ve keçi başına 4-5 kuruş, yoz 
(verimsiz) koyun başına 2-3 kuruş, yoz keçi başına ise 1-1,5 kuruş 
temettu vergisi ödeniyordu. Buna göre karyede 207'si büyükbaş (kısrak 
ve eşek dahil), 209'u küçükbaş olmak üzere toplam 416 hayvan vardı. 
Bu hayvanlardan sadece 191'i (koyun, keçi ve sığır ineği) vergiye tâbi idi 
ve karye ahalisi bu hayvanlar için toplam 1.051 kuruş vergi ödemesi 
gerekiyordu. 

Çiftçi olup da ticaretle de uğraşan karye sakinleri, hem tarım ve 
hayvancılıktan elde ettiği gelirler, hem de ticaretten elde ettiği gelir 
üzerinden vergi vermekle mükellefti. Nitekim Yaraşlı Karyesi'nden Bekir 
oğlu Mehmet, tarım ve hayvancılıktan 860 kuruş vergi öderken 
ticaretten elde ettiği gelirlerden de 1.150 kuruş ki, toplam 2.010 kuruş 
vergi ödemesi gerekiyordu (BOA, ML.VRD.TMT.d.. 1390B: 2). Aynı 
şekilde çoban veya ırgat olarak çalışanlar da gelirlerine bağlı olarak 
belirli oranda vergi veriyordu. Örneğin Karyeden Kazoğlu Osman, yeterli 
arazisi olmadığından geçimini sağlamak amacıyla ırgatlık yapıyordu ve 
ırgatlıktan kazandığı gelire bağlı olarak devlete 450 kuruş vergi ödemesi 
gerekiyordu. Yine karyeden olup 4 baş hayvanı dışında başka bir varlığa 
sahip olmayan ve maişetini temin etmek için dana çobanlığı yapan 
Murat oğlu Halil de çobanlıktan elde ettiği gelir üzerinden devlete 480 
kuruş vergi ödemekle mükellefti (BOA, ML.VRD.TMT.d.. 1390B: 10-11).  

Bütün bu vergi miktarları birleştirildiğinde karyenin ödemek zorunda 
olduğu temettu vergi miktarı toplam 21.241 kuruşa tekabül ediyordu. 
Hane başına düşen otalama vergi miktarı ise yaklaşık 1.011 kuruş 
civarında idi. Aynı dönemde Adapazarı'nın Söğütlü Karyesi'nde hane 
başına düşen ortalama vergi miktarı 1.100 kuruş ve Akşehir'in Ortaca 
Karyesi'nde 1.009 kuruş olduğu göz önüne alındığında (Subaşı ve Araz, 
2013: 14; Teşer, 2015: 592), Yaraşlı Karyesi'ndeki hane başına düşen 
                                                      
8 Giresun ve Keçiborlu gibi bölgelerde eşeklerle taşımacılık yaparak gelir elde eden 
şahıslardan vergi alındığı olmuştu (Bkz: Kızılkan, 2008: 63). 
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vergi ortalamasının diğer bölgelere yakın bir orana sahip olduğu 
söylenebilir. 

Sonuç 

Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan önce Türkmenlerin gelip yerleştiği 
Yaraşlı Karyesi, 19. yüzyılın ortalarında Ankara Eyaleti'nin 
Haymanateyn Kazası'na bağlı 51 karyeden birisiydi.  

Temettuat ve nüfus defterleri ışığında, bu dönemde karyenin ortalama 
23-24 haneden oluştuğu, bu hanelerde yaklaşık 66-70 erkek nüfusun 
yaşadığı, hane başına ise ortalama 3 erkek nüfusun düştüğü tespit 
edilmiştir. Bu nüfusun yaş ortalaması incelendiğinde, karyenin büyük 
oranda çocuk ve genç nüfustan oluştuğu, 40 ve üzeri yaş oranının 
oldukça düşük seviyede kaldığı anlaşılmıştır. Karyedeki ailelerin çocuk 
sayısına bakıldığında; 6 ailenin birer, 9 ailenin ikişer, 3 ailenin üçer, 2 
ailenin dörder ve bir ailenin de 6 çocuğu bulunduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca 10 yaş ve üzeri erkeklerin fizikî durumu incelendiğinde, 
erkeklerin %61'inin sakallı, %17'sinin bıyıklı olduğu, %22'sinin ise bıyık 
veya sakalının bulunmadığı (şabb-ı emred) görülmüştür.  

Defterlerdeki kayıtlara göre, karye ahalisinin ağırlıklı olarak çiftçilikle 
uğraştığı, birkaç şahsın da ırgatlık ve çobanlık yaparak geçimini 
sağladığı anlaşılmış, bu dönemde karyede ahalinin ekip-biçtiği toplam 
739 (mezru' ve bostan) dönüm arazi olduğu ve hane başına 35,1 
dönümlük bir toprak parçası düştüğü, aynı dönem Anadolu 
köylülerinin ortalama 20 dönüm gibi ekilebilir araziye sahip olduğu 
düşünüldiğinde Yaraşlı Karyesi'nin bu ortalamanın üzerinde bir tarla ve 
bostana sahip olduğu tespit edilmiştir. Hayvancılığın da karye ahalisi 
için önemli bir ekonomik faaliyet olduğu ve bu dönemde karyede toplam 
416 hayvanın (küçükbaş, büyükbaş, kısrak ve eşek) bulunduğu 
anlaşılmıştır. Gerek bu 739 dönümlük araziden, gerekse vergiye tâbi 
185 küçük ve büyükbaş hayvandan Yaraşlı Karyesi'nin 1844 yılında 
devlete toplam 21.241 kuruş vergi ödemekle yükümlü olduğu; hane 
başına düşen vergi oranının ise 1.011 kuruşla, o dönem Anadolu 
ortalamasına (1000-1110) yakın bir seviyede bulunduğu ortaya 
konmuştur. 
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"Karye-i Yaraşlı tâbi-i Haymanateyn" 

Hane Sıra Mesleği Fizikî Özelliği İsmi Yaşı 
1 1 Rençber Orta boylu köse 

sakallı  
Derviş oğlu Satılmış v. Ömer 45 

 2   Memiş v. merkum Satılmış 5 
 3   Ömer diğer v. merkum Satılmış 3 
 4  Uzun boylu kara 

sakallı  
Derviş oğlu Süleyman 
v.merkum Ömer 

40 

2 5 Rençber Orta boylu kara 
sakallı  

Cirid oğlu Süleyman v. Ali  45 

 6  Orta boylu ter 
bıyıklı 

Mehmed v. merkum Süleyman 22 

 7  Orta boylu şabb-ı 
emred 

Veli diğer v. merkum 
Süleyman 

18 

 8   Ali diğer v. merkum Süleyman 4 
 9  Uzun boylu ter 

bıyıklı  
Osman v. Ali tabii merkum 
Süleyman 

23 

3 10 Rençber Orta boylu ak 
sakallı 

Hasan v. Kara Ali 65 

 11  Şabb-ı emred İbiş v. merkum Hasan 12 
 12   Mevlüd diğer v. merkum 

Hasan 
6 

 13   Şaban diğer v. merkum Hasan 4 
4 14 Rençber Orta boylu sarı 

sakallı  
Selamet oğlu Osman v. Ömer 40 

 15   Hüseyin v. Ali evvelki oğlu 
merkum Osman 

5 

 16   Ali diğer v. merkum Ali 
(Osmanın oğlu) 

3 

5 17 Rençber Uzun boylu kumral 
sakallı  

Beğdaş oğlu Mehmed v. 
Hüseyin 

45 

6 18 Dana 
çobanı 

Uzun boylu sarı 
sakallı  

Beğdaş oğlu Seyid v. Hüseyin 45 

 19  Orta boylu şabb-ı 
emred 

Satılmış v. merkum Seyid 13 

7 20 Rençber Orta boylu kumral 
sakallı 

Hasan v. Ali 42 

8 21 Divane Orta boylu kır 
sakallı 

Cafer v. Ahmed 55 

9 22 Rençber Uzun boylu köse 
sakallı  

Solak İbrahim v. Osman 35 

10 23 Rençber Uzun boylu kara 
sakallı 

Faz oğlu Osman v. Yusuf 35 

 24   Halil v. merkum Osman 7 
 25   Mehmed diğer v. merkum 

Osman 
5 

 26   Abdullah diğer v. merkum 
Osman 

1 

11 27 Rençber Orta boylu kumral 
sakallı 

Kabasakal oğlu Ahmed v. 
Mehmed 

35 

 28  Uzun boylu kara 
sakallı 

Tekkenişin oğlu Dede v. Hasan 
tabii merkum Ahmed 

32 

 29   Hasan v merkum Dede 4 
 30   Mustafa diğer v. merkum Dede 1 

12 31 Rençber Orta boylu ak 
sakallı  

Aşır oğlu İbrahim v. Ömer 55 

 32  Orta boylu kumral 
bıyıklı 

Ali v. merkum İbrahim 26 

 33  Şabb-ı emred Ahmed diğer v. merkum 15 
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İbrahim 
13 34 Rençber Orta boylu kara 

sakallı 
Ergayiboğlu Hüseyin v. Battal 35 

 35   İsa v. merkum Hüseyin 4 
 36   Süleyman diğer v. merkum 

Hüseyin 
3 

 37   Halil diğer v. merkum Hüseyin 1 
14 38 Rençber Orta boylu kır 

sakallı  
Basdır Mustafa v. Ebubekir 50 

 39   Bulduk v. merkum Mustafa 5 
 40   Mehmed diğer v. merkum 

Mustafa 
4 

 41   Bektaş diğer v. merkum 
Mustafa 

2 

 42  Orta boylu şabb-ı 
emred 

Ebubekir v. Musa (evvelki oğlu 
merkum Mustafa) 

16 

15 43 Rençber Uzun boylu kara 
sakallı 

Mehmed v. Ebubekir 45 

 44  Orta boylu ter 
bıyıklı  

Osman v. merkum Mehmed 20 

 45  Orta boylu şabb-ı 
emred 

Ebubekir diğer v. merkum 
Mehmed 

16 

 46  Orta boylu şabb-ı 
emred 

Ali diğer v. merkum Mehmed 14 

 47   Hüseyin diğer v. merkum 
Mehmed 

7 

 48   Hasan diğer v. merkum 
Mehmed 

3 

 49   Abdullah diğer v. merkum 
Mehmed 

1 

16 50 Rençber Uzun boylu kumral 
bıyıklı 
(Askerde) 

Osman v. Murtaza 33 

 51  Orta boylu şabb-ı 
emred 

Ebubekir diğer v. merkum 
Murtaza 

15 

 52   Süleyman diğer v. merkum 
Murtaza 

8 

17 53 Rençber Uzun boylu kara 
sakallı 

Alibaz v. Ali 35 

 54   Süleyman v. merkum Alibaz 7 
18 55 Rençber Orta boylu kır 

sakallı 
Selametoğlu Mehmed v. Ömer 45 

 56  Orta boylu sarı 
bıyıklı 
(Askerde) 

Ömer v. merkum Mehmed 20 

 57   Hüseyin diğer v. merkum 
Mehmed 

2 

19 58 Rençber Orta boylu kır 
sakallı 

Topal Satılmış v. Ahmed 65 

 59  Orta boylu az 
sakallı 

Mustafa v. merkum Topal 
Satılmış 

30 

 60  Uzun boylu ter 
bıyıklı 

Ahmed diğer v. merkum 
Satılmış 

18 

 61   Dede v. merkum Mustafa 3 
20 62 Rençber Orta boylu ak 

sakallı  
Murad oğlu Osman v. 
Süleyman 

60 

 63  Orta boylu şabb-ı 
emred 

Mevlüd v. merkum Osman 15 

 64   Musa diğer v. merkum Osman 8 
21 65 Rençber Uzun boylu köse Koca Mahmud v. 70 
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sakallı Abdurrahman 
 66   Ömer v. merkum Koca 

Mahmud  
8 

22 67 Rençber Uzun boylu kara 
sakallı 

Aksakallı Osman v. Süleyman 28 

23 68 Rençber Uzun boylu kumral 
sakallı 

Murad oğlu Halil v. Mehmed 45 

 69   İsmail v. merkum Halil 4 
 70   Ali diğer v. merkum Halil 2 

Kaynak: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, NFS.d.. 1776, s.113-115,Hicri 
1253 (M. 1837)        
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EK-2  "Ankara Eyaleti mülhakâtından Ankara Sancağı kazalarından 
Haymanateyn Kazasına tâbi' Yaraşlı Karyesi" 

Hane-1 Bekir oğlu Mehmed'in temettuat ve emlakı Erbâb-ı ziraatten idüğü 
Mezru' tarla 
50 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 550 
1261 yılında 200 

Sağman keçi 
20 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 

100 
1261 yılında 

80 

Yoz keçi 
10 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 

20 
1261 yılında 

15 

 
Oğlak 
20 baş 

Sağman kara 
sığır ineği 

4 baş 
Hasılatı: 

1260 yılında 
40 

1261 yılında 
20 

 
Kara sığır 

buzağı 
4 baş 

Kısır kara sığır 
ineği 
1 baş 

Kara sığır 
düvesi 
4 baş 
(İkişer 

yaşında) 

Kara sığır 
tosunu 
2 baş 

 

Kara sığır 
öküzü 
2 baş 

Kısır kısrak 
1 baş 

 

Bostan 
2 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 150 
1261 yılında 100 

     

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ticaretten temettuı 

860 kuruş 
1150 kuruş 

 2010 kuruş 

 
Hane-2 Bekir oğlu Mustafa'nın temettuat ve emlakı Erbâb-ı ziraatten idüğü 

Mezru' tarla 
40 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 450 
1261 yılında 120 

Sağman 
ağnam 
15 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 

70 
1261 yılında 

60 

Sağman keçi 
10 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 

50 
1261 yılında 

30 

Yoz ganem 
5 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 

10 
1261 yılında 

8 

Yoz keçi 
6 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 

6 
1261 yılında 

3 

 
Kuzu 

12 baş 

 
Oğlak 
5 baş 

Sağman kara 
sığır ineği 

2 baş 
Hasılatı: 

1260 yılında 
20 

1261 yılında 
15 

 
Kara sığır 

buzağı 
2 baş 

 
 
 

 
Kısır kara 
sığır ineği 

1 baş 

 
Kara sığır 

düvesi 
2 baş 
(İkişer 

yaşında) 

 
Kara sığır 
tosunu 
1 baş 

 
Kara sığır öküzü 

2 baş 

 
Kısrak maa 

tay 
1 baş 

 
Merkeb 
1 baş 

Bostan 
1 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
50 

1261 yılında 
30 

  

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ziraatten temettuı 

659 kuruş 
1050 kuruş 

 1706 kuruş 
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Hane-3 Ali oğlu Koca Hasan'ın temettuat ve emlakı Erbâb-ı ziraatten idüğü 
Mezru' tarla 
40 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 400 
1261 yılında 30 

Bostan 
1 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
30 

1261 yılında 
25 
 

Sağman ağnam 
10 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 

45 
1261 yılında 

35 

Sağman keçi 
1 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 4 
1261 yılında 2 

 
Kuzu 
6 baş 

Sağman kara 
sığır ineği 

2 baş 
Hasılatı: 

1260 yılında 
20 

1261 yılında 
15 

 
Kara sığır buzağı 

2 baş 
 

 
Kara sığır 

düvesi 
2 baş 

(İkişer yaşında) 

 
Kara sığır 

öküzü 
2 baş 

 

 
Merkeb 
1 baş 

  

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ziraatten temettuı 

499 kuruş 
810 kuruş 

 1309 kuruş 

 
Hane-4 Topal oğlu Mustafa'nın temettuat ve emlakı Erbâb-ı ziraatten idüğü 

Mezru' tarla 
30 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 350 
1261 yılında 50 

Bostan 
1 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
35 

1261 yılında 
20 
 

Sağman keçi 
10 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 

50 
1261 yılında 

30 

Yoz keçi 
6 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 

10 
1261 yılında 

5 

 
Oğlak 
6 baş 

 
Erkek camus 

2 baş 

Sağman kara sığır 
ineği 
3 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 30 
1261 yılında 25 

 
Kara sığır 

buzağı 
3 baş 

 
Kara sığır 

düvesi 
2 baş 
(ikişer 

yaşında) 
 
 

 
Kara sığır 

tosunu 
2 baş 

 
Merkeb 
1 baş 

 

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ziraatten temettuı 

475 kuruş 
800 kuruş 

 1275 kuruş 
  

Hane-5 Mehmed oğlu Ahmed'in temettuat ve emlakı Erbâb-ı ziraatten idüğü 
Mezru' tarla 
36 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 400 
1261 yılında 60 

Bostan 
2 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
50 

1261 yılında 
25 
 

Sağman 
ağnam 
5 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 

20 
1261 yılında 

15 

Sağman keçi 
10 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 

45 
1261 yılında 

40 

Yoz 
ağnam 
2 baş 

Hasılatı: 
1260 

yılında 6 
1261 

yılında 4 

Yoz keçi 
10 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 

25 
1261 yılında 

20 

 
Kuzu 
5 baş 

 
Oğlak 
6 baş 

Sağman kara 
sığır ineği 

3 baş 
Hasılatı: 

1260 yılında 
30 

1261 yılında 
25 

 
Buzağı 
3 baş 

Kara sığır 
düvesi 
2 baş 
(ikişer 

yaşında) 

 
Kara sığır 
tosunu 
1 baş 

Kara sığır öküzü 
2 baş 

Merkeb 
1 baş 

    

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ziraatten temettuı 

576 kuruş 
1050 kuruş 

 1626 kuruş 
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Hane-6 Tekkenişin oğlu Dede'nin temettuat ve 
emlakı 

Erbâb-ı ziraatten idüğü 

Mezru' tarla 
40 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
400 

1261 yılında 
100 

Bostan 
1 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
30 

1261 yılında 
20 
 

Sağman kara 
sığır ineği 

2 baş 
Hasılatı: 

1260 yılında 
20 

1261 yılında 
15 

 
Kara sığır 

buzağı 
2 baş 

 

 
Kara sığır 

düvesi 
2 baş 
(ikişer 

yaşında) 

 
Kara sığır 

tosunu 
1 baş 

Kara sığır 
öküzü 
2 baş 

Merkeb 
1 baş 

    

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ziraatten temettuı 

450 kuruş 
550 kuruş 

 1000 kuruş 

 
Hane-7 Musa oğlu Çil Bekir'in temettuat ve emlakı Erbâb-ı ziraatten idüğü 

Mezru' tarla 
30 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
350 

1261 yılında 
30 

Bostan 
1 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
30 

1261 yılında 
20 

Sağman kara 
sığır ineği 

2 baş 
Hasılatı: 

1260 yılında 20 
1261 yılında 15 

Kara 
sığır 

buzağı 
2 baş 

 

Kara sığır 
düvesi 
2 baş 
(ikişer 

yaşında) 

Kara sığır 
tosunu 
1 baş 

Kara sığır 
öküzü 
2 baş 

Merkeb 
1 baş 

    

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ziraatten temettuı 

400 kuruş 
550 kuruş 

 950 kuruş 
 
 
 
 

 

Hane-8 Selamet? oğlu Mehmed'in temettuat ve emlakı Erbâb-ı ziraatten idüğü 
Mezru' tarla 
36 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
300 

1261 yılında 
50 

Bostan 
2 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
25 

1261 yılında 
20 
 

Sağman ağnam 
5 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 20 
1261 yılında 15 

Sağman 
keçi 

10 baş 
Hasılatı: 

1260 
yılında 

45 
1261 

yılında 
30 

 
Kara sığır 

düvesi 
2 baş 
(ikişer 

yaşında) 

 
Kuzu 
4 baş 

 
Oğlak 
6 baş 

Sağman kara 
sığır ineği 

3 baş 
Hasılatı: 

1260 yılında 
30 

1261 yılında 
25 

 
Kara sığır buzağı 

3 baş 

 
Kara 
sığır 

düvesi 
2 baş 
(ikişer 

yaşında) 

 
Kara sığır 

tosunu 
2 baş 

 
Kara sığır 

öküzü 
2 baş 

Merkeb 
1 baş 

     

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ziraatten temettuı 

410 kuruş 
1050 kuruş 

 1460 kuruş 
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Hane-9 Battal oğlu Hüseyin'in temettuat ve emlakı Erbâb-ı ziraatten idüğü 
Mezru' tarla 
40 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
350 

1261 yılında 
60 

Bostan 
1 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
40 

1261 yılında 
30 
 

Sağman kara 
sığır ineği 

2 baş 
Hasılatı: 

1260 yılında 
20 

1261 yılında 
15 

 
Buzağı 
2 baş 

 
Kara sığır 

düvesi 
2 baş 
(ikişer 

yaşında) 

 
Kara sığır 
tosunu 
1 baş 

Kara sığır 
öküzü 
2 baş 

Kısır kısrak 
2 baş 

Merkeb 
1 baş 

   

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ziraatten temettuı 

410 kuruş 
500 kuruş 

 910 kuruş 

 
Hane-10 Murad oğlu Osman Çelebi'nin temettuat ve emlakı Erbâb-ı ziraatten idüğü 

Mezru' tarla 
40 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 350 
1261 yılında 60 

Bostan 
1 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
50 

1261 yılında 
40 
 

Sağman kara 
sığır ineği 

3 baş 
Hasılatı: 

1260 yılında 
30 

1261 yılında 
25 

 
Kara sığır 

buzağı 
3 baş 

 
Kara sığır 

düvesi 
2 baş 

(ikişer yaşında) 

 
Kara sığır 

öküzü 
2 baş 

Merkeb 
1 baş 

  
 

   

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ziraatten temettuı 

430 kuruş 
550 kuruş 

 980 kuruş 

 
Hane-11 Emin oğlu Kel Ali'nin temettuat ve emlakı Erbâb-ı ziraatten idüğü 

Mezru' tarla 
60 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 400 
1261 yılında 100 

Bostan 
1 dönüm 
Hasılatı: 

1260 
yılında 40 

1261 
yılında 25 

 

Sağman kara 
sığır ineği 

2 baş 
Hasılatı: 

1260 yılında 
20 

1261 yılında 
15 

 
Kara sığır 

buzağı 
2 baş 

 
Kara sığır 

düvesi 
2 baş 
(ikişer 

yaşında) 

 
Kara sığır 

öküzü 
2 baş 

Kara sığır tosunu 
2 baş 

Merkeb 
1 baş 

 
 

   

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ziraatten temettuı 

460 kuruş 
600 kuruş 

 1060 kuruş 
 

Hane-12 Hasan oğlu Pehlivan Osman'ın temettuat ve 
emlakı 

Erbâb-ı ziraatten idüğü 

Mezru' tarla 
40 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
350 

1261 yılında 60 

Bostan 
1 dönüm 
Hasılatı: 

1260 
yılında 50 

1261 
yılında 40 

 

Sağman 
ağnam 
5 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 

20 
1261 yılında 

15 

 
Kuzu 
4 baş 

Sağman kara 
sığır ineği 

2 baş 
Hasılatı: 

1260 senesi 
20 

1261 senesi 
12 

 
Sağman kara 
sığır buzağı 

2 baş 

Kara sığır düvesi 
2 baş (ikişer 

yaşında) 

Kara sığır 
tosunu 
1 baş 

Kara sığır 
öküzü 
2 baş 

Merkeb 
1 baş 

  

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ziraatten temettuı 

440 kuruş 
550 kuruş 

 990 kuruş 
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Hane-13 Murtaza oğlu Osman'ın temettuat ve emlakı Erbâb-ı ziraatten idüğü 

Mezru' tarla 
41 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
350 

1261 yılında 70 

Bostan 
1 dönüm 
Hasılatı: 

1260 
yılında 50 

1261 
yılında 31 

 

Sağman kara 
sığır ineği 

2 baş 
Hasılatı: 

1260 yılında 
20 

1261 yılında 
16 

 
Kara sığır 

buzağı 
2 baş 

 
Kara sığır 

düvesi 
2 baş 
(İkişer 

yaşında) 

 
Kara sığır 

tosunu 
2 baş 

Kara sığır öküzü 
2 baş 

Merkeb 
1 baş 

    

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ziraatten temettuı 

420 kuruş 
580 kuruş 

 1000 kuruş 
 

Hane-14 Murtaza oğlu Bekir'in temettuat ve emlakı Erbâb-ı ziraatten idüğü 
Mezru' tarla 
36 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
250 

1261 yılında 25 

Bostan 
1 dönüm 
Hasılatı: 

1260 
yılında 30 

1261 
yılında 25 

 

Sağman kara 
sığır ineği 

2 baş 
Hasılatı: 

1260 yılında 
20 

1261 yılında 
16 

 
Buzağı 
2 baş 

 
Kara sığır 

düvesi 
2 baş 
(İkişer 

yaşında) 

 
Kara sığır 
tosunu 
1 baş 

Kara sığır öküzü 
2 baş 

Merkeb 
1 baş 

    

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ziraatten temettuı 

300 kuruş 
500 kuruş 

 800 kuruş 

 
Hane-15 Beğday? (Buğday?) oğlu Mehmed'in 

temettuat ve emlakı 
Erbâb-ı ziraatten idüğü 

Mezru' tarla 
40 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
300 

1261 yılında 25 

Bostan 
1 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
20 

1261 yılında 
15 

 
Kara sığır 

öküzü 
2 baş 

 

   

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ziraatten temettuı 

320 kuruş 
500 kuruş 

 820 kuruş 

 
Hane-16 Aşır oğlu İbrahim'in temettuat ve emlakı Erbâb-ı ziraatten idüğü 

Mezru' tarla 
40 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 
400 

1261 yılında 
80 

Sağman 
ağnam 
5 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 

25 
1261 yılında 

20 
 

Sağman kara 
sığır ineği 

3 baş 
Hasılatı: 

1260 senesi 
30 

1261 senesi 
20 

 
Kara sığır 

buzağı 
3 baş 

 
Kara sığır 

düvesi 
2 baş (ikişer 

yaşında) 

 
Kara sığır 

tosunu 
2 baş 

Kara sığır 
öküzü 
2 baş 

Merkeb 
1 baş 

    

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ziraatten temettuı 

455 kuruş 
550 kuruş 

 1005 kuruş 
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Hane-17 Selamet? oğlu Osman'ın temettuat ve emlakı Irgat idüğü 
Bostan 

1 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 40 
1261 yılında 20 

Sağman kara 
sığır ineği 

3 baş 
Hasılatı: 

1260 senesi 
30 

1261 senesi 
25 

 
Kara sığır 

buzağı 
3 baş 

 

 
Kara sığır 

düvesi 
2 baş 

 
Merkeb 
1 baş 

 

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ırgatlıktan temettuı 

70 kuruş 
330 kuruş 

 400 kuruş 
 

Hane-18 Murad oğlu Halil'in temettuat ve emlakı Dana çobanı idüğü 
Sağman kara 

sığır ineği 
2 baş 

Hasılatı: 
1260 senesi 20 
1261 senesi 15 

 
Kara sığır 

buzağı 
2 baş 

  
 

  

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun çobanlıktan temettuı 

20 kuruş 
480 kuruş 

 500 kuruş 
 

Hane-19 Kaz oğlu Osman'ın temettuat ve emlakı Irgat idüğü 
Bostan 

1 dönüm 
Hasılatı: 

1260 yılında 30 
1261 yılında 25 

Sağman kara 
sığır ineği 

2 baş 
Hasılatı: 

1260 senesi 20 
1261 senesi 15 

 
Kara sığır 

buzağı 
2 baş 

 

 
Kara sığır 

düvesi 
2 baş 

(İkişer yaşında) 

 
Merkeb 
1 baş 

 
Kara sığır 
tosunu 
2 baş 

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun ırgatlıktan temettuı 

50 kuruş 
450 kuruş 

 500 kuruş 
 

Hane-20 Beğday? (Buğday?) oğlu Seyid'in temettuat ve 
emlakı 

Sığır çobanı idüğü 

Sağman kara 
sığır ineği 

2 baş 
Hasılatı: 

1260 yılında 20 
1261 yılında 15 

 
Kara sığır 

buzağı 
2 baş 

 

 
Kara sığır 

düvesi 
2 baş 
(İkişer 

yaşında) 
 

 
Merkeb 
1 baş 

 
 

 

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun çobanlıktan temettuı 

20 kuruş 
450 kuruş 

 470 kuruş 
 

Hane-21 Bekir oğlu Hasan'ın temettuat ve emlakı Irgat idüğü 
Sağman kara 

sığır ineği 
2 baş 

Hasılatı: 
1260 yılında 20 
1261 yılında 15 

 
Kara sığır 

buzağı 
2 baş 

 

 
Merkeb 
1 baş 

  
 

 

Mecmu'undan bir senede tahminen temettuı 
Merkumun çobanlıktan temettuı 

20 kuruş 
450 kuruş 

 470 kuruş 
Hane-22 Alibaz oğlu Ali'nin temettuat ve emlakı Merkum Aksaray Kazası'na 

nakletmiş olduğu 
Hane-23 

 
Sancarlı oğlu Hasan'ın temettuat ve emlakı Merkum Aksaray Kazası'na 

nakletmiş olduğu 
Kaynak: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, ML.VRD.TMT.d..1390B, 1260 (1844) 
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AFRO-AVRASYA ÜLKELERİNİN 
SAĞLIK PERFORMANSLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ: ÇOK BOYUTLU 
ÖLÇEKLEME ANALİZİ 

Pelin GENÇOĞLU 
Dr., Erciyes Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü 
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Fatma ÜNLÜ 
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ÖZ 

Beşeri sermayenin temel bileşenlerinden birisi olan sağlığın, ekonomik gelişme üzerinde doğrudan etki 
oluşturması, araştırmacıların ilgisinin sağlık faktörü üzerine yoğunlaşmasına yol açmıştır. Ekonomik 
gelişmişlik sorunu yaşayan ülkeler için, özellikle Afrika ülkeleri açısından, sağlık faktörünün önemli hale 
gelmesi bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Çalışmada sağlık performansı açısından hangi Afro-
Avrasya ülkelerinin benzerlik ya da farklılık gösterdiği tespit edilmek istenmiştir. Bu doğrultuda; çok 
boyutlu ölçekleme analizi (multidimensional scaling analysis) gerçekleştirilmiştir. Analize 12 Avrasya 
ülkesi ile 52 Afrika ülkesi olmak üzere toplamda 64 ülkenin 2014-2015 yıllarına ait 33 sağlık göstergesi 
dahil edilmiştir. Analizden elde edilen bulgulara göre; Avrasya ülkeleri koordinat sisteminde birbirlerine 
yakın olarak konumlanarak benzer özellikler göstermiştir. Afrika ülkeleri de aynı şekilde benzer özellikler 
sergilemiştir. Dolayısıyla farklı ekonomik gelişme seviyelerine sahip Afrika ve Avrasya ülkelerinin sağlık 
göstergeleri açısından da farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kavramlar: Sağlık, Ekonomik Gelişme, Çok Boyutlu Ölçekleme. 

EVALUATION OF HEALTH PERFORMANCES IN AFRO-EUROPEAN COUNTRIES: 
MULTİDIMENSIONAL SCALING ANALYSIS 

ABSTRACT 

The fact that health, which is one of the main components of human capital, has a direct impact on 
economic development, it has led to the focus of researchers’ interest on the health factor. For the 
countries with economic development problems, especially the African countries, the health factor has 
become the important point of this paper. It is desirable to determine which Afro-Eurasian countries have 
similarities or differences in terms of health performance in the paper. In this direction; multidimensional 
scaling analysis was used. It was used total 64 countries that consist of 12 Eurasia and 52 African 
countries and 33 health indicators that covered 2014-2015 years. According to the findings obtained 
from the analysis; the countries of Eurasia are similar to each other in the coordinate system. African 
countries have likewise exhibited similar characteristics. This has resulted in the fact that African and 
Eurasian countries at different levels of economic development also have differences in terms of health 
indicators. 

Keywords: Health, Economic Development, Multidimensional Scaling. 
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GİRİŞ 

Ülkelerin temel hedefleri, ekonomik büyüme ve gelişmelerini sağlayarak 
refah düzeylerini artırmaktır. Literatürde ekonomik gelişmişliği farklı 
açılardan ele alan çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmaların 
büyük çoğunluğu ekonomik gelişmişliği ülkelerin beşeri sermaye 
düzeylerini dikkate alarak incelemektedir. Genellikle söz konusu 
çalışmalarda beşeri sermayeyi oluşturan unsurlardan eğitim faktörü 
üzerinde yoğunlaşılmıştır. Buna karşın, beşeri sermayenin diğer bir 
unsuru olan sağlık, çoğu zaman göz ardı edilmiştir. Zira, sağlık faktörü 
işgücü verimliliği, emek arzı, eğitim ve yatırımlar üzerinde doğrudan 
etkiye sahiptir.  Bu değişkenler aracılığıyla sağlık, ekonomik büyüme ve 
gelişme üzerinde doğrudan etkisini göstermektedir. Bilindiği gibi, başta 
Afrika ülkeleri olmak üzere bu ülkelerde ekonomik gelişmişliğin 
önündeki temel engellerden birisi de sağlık alanındaki yetersizliklerdir. 
Buradan hareketle, Afro-Avrasya ülkelerinin sağlık faktörü aracılığıyla 
ekonomik gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Çalışmanın amacı; sağlık performansı açısından hangi Afro-Avrasya 
ülkelerinin birbirlerine göre benzerlik ya da farklılık gösterdiğinin ortaya 
konulmasına katkıda bulunmaktır. Dolayısıyla çalışma bu yönüyle, 
literatürdeki diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.  

Bu amacı gerçekleştirmek için, çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden 
Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi kullanılmıştır. Bu analiz, tercih edilen 
değişkenler arasındaki uzaklıklardan faydalanarak, değişkenler 
arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Yöntem, değişkenler arasında 
ilişkinin bilinmediği fakat uzaklıkların bilindiği durumlarda 
kullanılmaktadır. Analize 12 Avrasya ülkesi ile 52 Afrika ülkesi olmak 
üzere toplamda 64 ülke ve Dünya Bankası’nın veri tabanından elde 
edilen 33 sağlık göstergesi dahil edilmiştir. Analiz dönemi 2014-2015 
yıllarını kapsamaktadır.  

Çalışma esas itibariyle üç (3) bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 
sağlık faktörünün ekonomik gelişme ile olan ilişkisi ele alındıktan sonra 
devam eden bölümde konu ile ilgili literatür değerlendirmesi yapılmıştır. 
Son bölüm ise uygulama ve sonuçlarına ayrılmıştır.  

SAĞLIK VE EKONOMİK GELİŞME 

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nda “sadece hastalık ya da 
sakatlık olmama hali değil, bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden 
tam iyilik halinde olmaları” şeklinde tanımlanmıştır (WHO, 1948: 100). 
Benzer şekilde, Türk Sağlık Mevzuatı’nın ilgili kanununda, sağlık 
tanımı, “yalnız hastalık ve maluliyet yokluğu olmayıp bedenen, ruhen ve 
sosyal bakımdan tam bir iyilik hali” şeklinde yer almıştır (Resmi Gazete, 
1961, Sayı: 10705).  

Toplumu oluşturan bireyin sağlığı, ekonomide yüklenmiş olduğu işgücü 
konumu açısından önem taşımaktadır. Sağlık, ülkenin beşeri 
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sermayesini oluşturan temel unsurlardan birisidir. Bu nedenle; 
işgücünün sağlık düzeyindeki artış, ülke ekonomisi üzerinde pozitif 
etkiye sahiptir.  

Sağlık, ekonomi üzerindeki etkisini işgücü verimliliği, emek arzı, eğitim 
ve yatırım aracılığıyla göstermektedir (Suhrcke vd., 2005: 42). Bu 
doğrultuda meydana gelecek sağlık düzeyi artışı, ülkelerin temel 
hedeflerinden birisi olan ekonomik gelişme seviyesini yükseltecektir. 

Ekonomik gelişme, ülkede meydana gelen ekonomik büyümeyle birlikte 
gerçekleştirilmek istenilen yapısal değişmenin sağlanması şeklinde 
tanımlanmaktadır (Dura, 2005: 15). Başka bir ifadeyle; ekonomik 
gelişme, niceliksel bir gösterge olan ekonomik büyümeye ek olarak 
meydana gelen niteliksel değişimi ifade etmektedir (Han ve Kaya, 2006: 
2). Sağlığın ekonomik gelişme üzerindeki etkisi de kendisini, hem 
ekonomik büyüme hem de yapısal değişim üzerinde göstermektedir. Bu 
nedenle, ülkelerin sağlık performansları ve performans artışları, 
ekonomik gelişme düzeyleri açısından önem taşımaktadır. 

Ülkelerin sağlık performanslarını belirleyen temel unsur ise, bireylerin 
sağlık düzeyleridir. Bireylerin kalıtımsal olarak sahip olduğu ve yaşa 
bağlı olarak aşınan başlangıç sağlık düzeyleri vardır. Bu sağlık düzeyi, 
sağlığa yapılan yatırımlar sayesinde de artırılabilmektedir. Ayrıca sağlık 
düzeyi üzerinde etkili olan birçok faktör vardır.  Bireylerin yaşadığı 
koşullar ve çevre şartları, insanların sağlık düzeyleri üzerinde etkiye 
sahip faktörlerdendir. Daha geniş çerçevede bakıldığında; yaşanılan yer, 
içinde bulunan çevre, genetik, gelir, eğitim düzeyi ve aile ve 
arkadaşlarla ilişkiler gibi faktörlerin hepsinin sağlık üzerinde etkisi 
olduğu düşünülür. Bireylerin sağlık düzeyi üzerinde etkili olan 
faktörler, kısaca aşağıda yer almaktadır (WHO, 2016): 

i) Gelir-Sosyal Durum:  Daha yüksek gelir ve sosyal statüsü, daha 
yüksek sağlık düzeyi ile ilişkilendirilir. Yoksullar ve zenginler 
arasındaki gelir farkı, sağlık düzeyleri arasında da mevcuttur. 

ii) Eğitim: Düşük eğitim düzeyi, düşük sağlık düzeyine, yüksek 
strese ve düşük özgüvene neden olmaktadır. 

iii) Fiziksel Çevre: Temiz hava ve su, sağlıklı iş yeri koşulları, güvenli 
barınma ve toplum sağlığına olumlu katkı sağlamaktadır. 
Çalışma koşullarının gerçekleştirilen iş açısından etkisinin 
yüksek olduğu durumlarda, çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
çalışanların daha da sağlıklı olmasına yol açmaktadır. 

iv) Sosyal Destekler: Daha güçlü aile, arkadaş ve toplum desteği, 
sağlık düzeyi üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Toplumda geçerli 
olan kültür, gelenekler ve inanışlar da sağlık üzerinde etkilidir. 

v) Genetik: Yaşam süresi, sağlıklı olma durumu ve hastalıkların 
gelişme ihtimalinin ortaya çıkmasında belirleyici role sahiptir.  
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vi)  Sağlık Hizmetleri: Sağlık hizmetlerine ulaşma ve kullanma, 
hastalıklardan korunma ve hastalıkların tedavisi açısından sağlık 
üzerinde etkiye sahiptir. 

vii) Cinsiyet: Kadınlar ve erkekler, farklı yaşlarda oluşan 
hastalıklarda farklı şekilde ve oranlarda olumsuz etkilenirler. Bu 
nedenle, cinsiyetin de sağlık durumu üzerinde etkisi vardır. 

LİTERATÜR ÖZETİ 

Literatür incelemesinde, çalışmanın kapsamı dikkate alınarak çok 
sayıda ülkenin analize dahil edildiği çalışmalar üzerinde 
yoğunlaşılmıştır. 

Knowles ve Owen (1995), 1960-1985 yıllarını kapsayan çalışmalarında 
62 düşük gelirli, 22 yüksek gelirli toplam 83 ülkenin sağlık düzeyinin 
ekonomi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Analiz sonuçları, sağlık 
göstergesi olarak ele alınan doğumda yaşam beklentisi ile işçi başına 
düşen gelir arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu 
ilişkinin, düşük ve yüksek gelirli ülkelerde farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir.  

Riviera ve Currais (1999), 24 OECD ülkesini dahil ettikleri 
çalışmalarında kişi başına gelir ile sağlık arasındaki ilişkiyi ele 
almışlardır. Sağlık göstergesi olarak, sağlık harcamaları kullanılmıştır. 
Sonuç olarak, kişi başına gelir ile sağlık harcamaları arasında pozitif 
güçlü bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. 

Bhargava vd. (2001), ekonomik büyüme ile sağlık arasındaki ilişkiyi 
analiz etmişlerdir. Analizde farklı gelir gruplarına dahil 92 ülkenin 
1965-1990 yıllarını kapsayan beşer yıllık doğumda yaşam beklentisi, 
yetişkin hayatta kalma oranı ve gayri safi yurtiçi hasıla verileri 
kullanılmıştır. Doğumda yaşam beklentisi ile ekonomik büyüme 
arasında pozitif ilişki bulunurken, yetişkin hayatta kalma oranı 
açısından düşük gelirli ülkelerde pozitif anlamlı fakat yüksek gelirli 
ülkelerde negatif anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Cole ve Neumar (2006),çalışmalarında toplam faktör verimliliği ile sağlık 
arasındaki ilişkiyi dikkate almışlardır. Analizde sağlık göstergesi olarak; 
yetersiz beslenme, sıtma hastalığı mevcudiyeti ve temiz suya ulaşma 
değişkenleri kullanılmıştır. 1970-1975-1988 ve 1993 yıllarını kapsayan 
analize 52 düşük gelirli ülke dahil edilmiş ve olumsuz sağlık 
göstergelerinin toplam faktör verimliliği üzerinde negatif anlamlı etkiye 
sahip olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Sığırlı vd. (2006),Avrupa Birliği’ne üye ve aday 35 ülkenin sağlık 
düzeyleri açısından benzerlik ve farklılıklarını belirlemeyi amaçladıkları 
çalışmalarında, doğumda yaşam beklentisi, beş yaş altı çocuk ölüm 
oranı, 15-19 yaş arası ölüm oranı, doğumda beklenen sağlıklı yıl kaybı, 
kişi başına sağlık harcaması vb. dokuz sağlık değişkenini kullanarak 
çok boyutlu ölçekleme analizi yapmışlardır. Çalışma sonucunda birinci 
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boyutta Türkiye, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti 
dışındaki ülkelerin diğer ülkelerden farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  

Ersöz (2008), Türkiye ile OECD ülkelerinin sağlık düzeyleri ve sağlık 
harcamalarını çok boyutlu ölçekleme analizi yardımıyla analiz etmiştir. 
30 OECD ülkesine ait 14 sağlık değişkeni kullanılan analizde, birinci 
boyutta Türkiye’nin Kore Cumhuriyeti, Meksika, Polonya ve Slovak 
Cumhuriyeti ile benzerlik, Avusturya, Almanya ve Norveç ile farklılık 
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Squires (2011), ABD ile 12 sanayileşmiş ülkenin sağlık düzeylerini 
kıyaslamak amacıyla yaptığı çalışmada, 2010 yılı OECD sağlık verilerini 
kullanmıştır. Sağlık hizmetleri, sağlık harcamaları ve sağlık hizmetleri 
maliyetleri dikkate alınarak yapılan karşılaştırmada, ABD’nin sağlık 
hizmetleri düzeyinin ve sağlık hizmetleri harcamalarının diğer 12 
ülkeden düşük, sağlık hizmetleri maliyetlerinin ise yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Gençoğlu (2016), Türkiye ve OECD ülkelerinin sağlık performanslarını 
değerlendirmek için ÇBÖ analizinden faydalanmıştır. Türkiye’nin de 
dahil olduğu 30 OECD ülkesinin 2012 yılına ait 12 sağlık değişkenini 
kullanmıştır. Analiz sonucundan elde edilen bulgulara göre; Türkiye, 
Kore, Polonya, Meksika ve Slovak Cumhuriyeti ile sağlık performansı 
açısından benzerlik göstermiştir. 

Genel olarak bakıldığında, ülkelerin sağlık performanslarını ölçmek için 
farklı sağlık göstergelerinin tercih edildiği görülmektedir. Bu 
doğrultuda, çalışmamızda sağlık performansı açısından öne çıkan ve 
ulaşılabilen veriler tercih edilerek analiz yapılmıştır. 

UYGULAMA 

Analiz Yöntemi ve Veri Seti  

Çalışmada Afrika ve Avrasya ülkelerinin sağlık performanslarını 
karşılaştırmalı olarak tespit edebilmek amacıyla çok boyutlu ölçekleme 
(ÇBÖ) analizinden faydalanılmıştır. ÇBÖ, k boyutlu bir uzayda yer alan 
ve aralarındaki ilişkilerin bilinmediği nesneleri daha az boyutlu 
(2,3,4,….) kavramsal bir uzayda göstererek nesneler arasındaki 
uzaklıkları belirlemeye yardımcı olan çok değişkenli istatistiksel bir 
yöntemdir (İşler, 2014: 379). Bu yöntem, nesneler arasındaki karmaşık 
ilişkilerin daha kolay ve anlaşılır bir düzeye indirgenmesini sağlayarak 
nesneler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymayı 
amaçlamaktadır (Hamurkaroğlu ve Özmen, 2002: 237).  

Çok boyutlu ölçekleme analizinin temel varsayımları aşağıdaki gibidir 
(Nakip, 2006: 538): 

 ÇBÖ’nün bir dağılımı olmadığı için nesneler arasındaki mesafe, 
gösterim (configuration) uzaklıkları ile ifade edilir. 
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 Nesneler arasındaki uzaklıklar simetriktir yani n nesne arasında 
ikili olarak n (n-1)2 çift uzaklık mevcuttur. 

 Analizde kullanılan değişkenlerin farklı birimlere sahip olması 
durumunda standartlaştırma işlemi yapılır. 

Çok boyutlu ölçekleme analizinde güvenirlik ve geçerlilik testleri için 
uygunluk endeksi ve stress değerlerine bakılarak karar verilmektedir 
(Pinkley vd., 2005: 85): Uygunluk iyiliğinin (goodness-of-fit) ölçüsü olan 
uygunluk endeksi (R2), korelasyon endeksinin karesidir ve modele dahil 
edilen değişkenlerin modeli açıklama gücünü ortaya koyar. R2 değeri 0 
ile 1 arasında değerler alır ve oran arttıkça modelin açıklama gücü 
artar. Dolayısıyla bu oranın %60’ın üstünde olması istenir. Kruskal test 
istatistiği olan stress değeri ise modelin kalitesini ölçer ve 0 ile 1 
arasında değerler alır. Değer 1’e yaklaştıkça uyumsuzluğun derecesi 
artar. Stres değerleri ve uyumluluk seviyeleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Stress Değerleri ve Uyumluluk Seviyeleri 

Stress Değeri Uyumluluk 
≥0.20 Uyumsuz gösterim 

0.10<0.20 Düşük uyum 
0.05<0.10 İyi uyum 
0.025<0.05 Mükemmel uyum 
0.00<0.025 Tam uyum 

ÇBÖ analizinin geçerlilik ve uygunluğunun test edilmesinin ardından, 
öklid uzaklık modelinin yorumlanması gerekir. Çok boyutlu bir uzayda 
her nesnenin bir nokta ile temsil edildiği ÇBÖ analizinde, nesneler 
arasındaki uzaklıklar harita aracılığıyla gösterilmektedir. Bu modelde 
genellikle iki boyut tercih edilir ve birinci boyut y eksenini; ikinci boyut 
ise x eksenini gösterir. Söz konusu haritada, eğer nesneler birbirine çok 
yakın ise benzer oldukları, tersine nesneler birbirinden uzakta yer 
almışlar ise benzer olmadıkları sonucuna ulaşılır (Nakip, 2006: 537). 

Oklid uzaklık modeli ile nesneler arasındaki benzerlik ya da farklılık 
tespit edilebilmektedir. Ancak nesneler arasındaki uzaklığın sayısal 
olarak net bir biçimde belirlenebilmesi için uzaklık matrisine ihtiyaç 
duyulur. Bu matriste yer alan nesneler ve değerler arasında ters ilişki 
mevcuttur yani düşük değerlere sahip olan nesnelerin benzerlik oranı 
yüksektir.  

Çalışmada sağlık performansı açısından hangi Afro-Avrasya ülkelerinin 
birbirlerine göre benzerlik ya da farklılık gösterdiği araştırılmak 
istenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için literatüre uygun olarak 
seçilen 33 değişken analize dahil edilmiştir. Analizde kullanılan 
değişkenlere ilişkin bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2: Analizde Kullanılan Sağlık Göstergeleri 

Yıl Göstergeler 
2015 İyileştirilmiş su kaynaklarına erişim (% kırsal nüfus) 
2015 İyileştirilmiş su kaynaklarına erişim (% kentsel nüfus) 
2015 İyileştirilmiş su kaynaklarına erişim (% toplam nüfus) 
2015 İyileştirilmiş sağlık koşullarına erişim (% kırsal nüfus) 
2015 İyileştirilmiş sağlık koşullarına erişim (% kentsel nüfus) 
2015 İyileştirilmiş sağlık koşullarına erişim (% toplam nüfus) 
2014 Toplam sağlık harcamaları içinde dışsal kaynakların payı (%) 
2014 Toplam sağlık harcamaları içinde cepten yapılan sağlık 

harcamalarının payı (%) 
2014 Özel sağlık harcamaları içinde cepten yapılan sağlık 

harcamalarının payı (%) 
2014 Kişi başına düşen sağlık harcamaları (2011 sabit fiyatlarıyla) 
2014 Kamu sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları 

içindeki payı (%) 
2014 Kamu sağlık harcamalarının toplam hükümet harcamaları 

içindeki payı (%) 
2014 Kamu sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı (%) 
2014 Toplam sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı (%) 
2014 Özel sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı (%) 
2015 Genç doğurganlık oranı (15-19 yaş aralığındaki 1.000 kadın 

başına)  
2015 Kadın yetişkin ölüm oranı (1.000 kadın başına) 
2014 Erkek yetişkin ölüm oranı (1.000 erkek başına) 
2015 Kaba ölüm oranı (1.000 kişi başına) 
2015 Kaba doğum oranı (1.000 kişi başına) 
2015 Anne ölüm sayısı 
2015 Kız bebek ölüm oranı (1.000 canlı doğum başına) 
2015 Erkek bebek ölüm oranı (1.000 canlı doğum başına) 
2015 Bebek ölüm oranı (1.000 canlı doğum başına) 
2015 Doğumda yaşam beklentisi (kadın) 
2015 Doğumda yaşam beklentisi (erkek) 
2015 Doğumda yaşam beklentisi (toplam) 
2015 Doğurganlık oranı (kadın başına doğum sayısı) 
2015 65 yaşına kadar hayatta kalan kadınların oranı (% grubun) 
2015 65 yaşına kadar hayatta kalan erkeklerin oranı (% grubun) 
2015 Bağımlılık oranı (% çalışan nüfusun) 
2015 Yaşlı bağımlılık oranı (% çalışan nüfusun) 
2015 Genç bağımlılık oranı (% çalışan nüfusun) 

Çalışmada 12 Avrasya ve 52 Afrika ülkesi olmak üzere toplamda 64 
ülke analize dahil edilmiştir. Analizde yer alan ülkelerin listesi Tablo 
3’te verilmiştir. 
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Tablo 3: Analizde Yer Alan Ülkeler 

Angola Fildişi Sahili Libya Sao Tome 
Azerbaycan Gabon Madagaskar Senegal 
Belarus Gambia Malavi Seyşeller 
Benin Gana Mali Sierra Leone 
Botsvana Gine Moritus Sudan 
Burkina Faso Gine Bissau Mısır Svaziland  
Burundi Güney Afrika Moldova Tacikistan 
Cezayir Gürcistan Moritanya Tanzanya 
Cibuti Kamerun Mozambik Togo 
Çad Kazakistan Namibya Tunus 
Dem. Kongo Cumh. Kenya Nijer Türkmenistan 
Ekvator Ginesi Kırgızistan Nijerya Uganda 
Eritre Komorlar Orta Afrika Cumh. Ukrayna 

Ermenistan Kongo Cumh. Özbekistan 
Yeşil Burun 
Adaları 

Etiyopya Lesotho Ruanda Zambiya 
Fas Liberya Rusya Zimbabve 

Analizde kullanılan değişkenlere ait veriler Dünya Bankasının veri 
tabanından elde edilmiştir. Kullanılan göstergeler çoğunlukla 2015 
yılına ait olmakla birlikte bazı değişkenler için söz konusu döneme ait 
veriler bulunmadığından 2014 yılı da analize dahil edilmiştir. 64 Afro-
Avrasya ülkesi ve 33 değişkenle gerçekleştirilen ÇBÖ analizi için, IBM 
SPSS 20.0 istatistik programı kullanılmıştır. 

Ampirik Bulgular 

Çok boyutlu ölçekleme analizinde öncelikle modelin uygunluk ve 
geçerlilik test sonuçları dikkate alınır. Buna göre ÇBÖ analizi 
sonucunda, uygunluk endeksi R2= %91 çıkmıştır. Bunun anlamı, 
modele dahil edilen değişkenlerin modeli açıklama gücü yüksektir (%91 
> %60). Modelin uyum kalitesini gösteren stress değeri ise 0,15 olarak 
hesaplanmıştır. Tablo 1’deki stress değerleri ve uyum ilişkisine 
bakıldığında, modelin normal uyuma sahip olduğu görülür. Hesaplanan 
uygunluk ve geçerlilik test sonuçları analize devam edilebileceğini 
göstermektedir.  

ÇBÖ analizi sonucunda ülkelerin iki boyutlu koordinat sistemindeki 
konumlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4: Uyarıcı (Stimulus) Koordinat Tablosu 

Uyarıcı 
Kodu 

Uyarıcı 1.Boyut 2.Boyut 

AM Ermenistan 1,9335 0,3276 
AZ Azerbaycan 1,5294 0,7833 
BY Belarus 2,0811 -0,5212 
GE Gürcistan 2,1616 0,3002 
KZ Kazakistan 1,5124 0,0563 
KG Kırgızistan 1,1515 -0,0367 
MD Moldova 1,6115 -0,6685 
RU Rusya 1,8517 -0,6544 
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TJ Tacikistan 0,8337 0,6757 
TM Türkmenistan 0,5994 0,5408 
UA Ukrayna 1,9612 -0,4988 
UZ Özbekistan 1,1477 0,0837 
DZ Cezayir 1,6808 0,1496 
AO Angola -2,0222 0,6751 
BJ Benin -0,6383 0,1853 
BW Botsvana 0,5562 -0,7971 
BF Burkina Faso -0,7547 0,0411 
BI Burundi -0,8242 -0,6167 
CM Kamerun -0,9027 0,6298 
CV Yeşil Burun Adaları 1,3895 0,1296 
CF Orta Afrika Cumh. -1,695 -0,3312 
TD Çad -1,9867 0,3573 
KM Komorlar -0,149 0,0824 
CD Dem. Kongo Cumh. -1,4017 0,5958 
CG Kongo Cumh. -0,4326 0,3384 
CI Fildişi Sahili -1,4327 -0,1144 
DJ Cibuti 0,1325 -0,9162 
EG Mısır 1,3489 0,4074 
GQ Ekvator Ginesi -0,7369 1,0693 
ER Eritre -0,2205 0,9822 
ET Etiyopya -0,3248 0,2522 
GA Gabon 0,2738 0,1525 
GM Gambia -0,5525 -0,9405 
GH Gana -0,2273 0,1672 
GN Gine -0,7151 0,1725 
GW Gine Bissau -0,9482 0,12 
KE Kenya -0,3946 -0,0355 
LS Lesotho -1,499 -1,9372 
LR Liberya -0,7979 -0,5276 
LY Libya 1,6183 0,403 
MG Madagaskar -0,4607 0,9068 
MW Malavi -0,4884 -1,5091 
ML Mali -1,2987 0,4612 
MR Moritanya -0,4765 1,0518 
MU Moritus 1,9366 0,083 
MA Fas 1,4408 0,6695 
MZ Mozambik -1,5567 -0,4736 
NA Namibya 0,2231 -0,9808 
NG Nijerya -1,8749 1,6786 
NE Nijer -1,2804 0,7322 
RW Ruanda 0,1466 -0,2138 
ST Sao Tome 0,1466 -0,8148 
SN Senegal 0,0625 0,4139 
SC Seyşeller 1,875 -0,3781 
SL Sierra Leone -2,1029 -0,4786 
ZA Güney Afrika 0,076 -1,6244 
SD Sudan -0,4195 1,1346 
SZ Svaziland  -1,1168 -2,0224 
TZ Tanzanya -0,6903 0,417 
TG Togo -0,7047 0,3115 
TN Tunus 1,9064 -0,1027 
UG Uganda -0,9181 -0,1679 
ZM Zambiya -0,5878 0,017 
ZW Zimbabve -0,5551 -0,193 
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Uyarıcı koordinat tablosuna göre; analize dahil edilen 64 ülkeden birinci 
boyutta Angola (-2.0222) ve Sierre Leone’nin  (-2.1029) -1’den büyük 
değere sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, sağlık performansı 
açısından bu ülkelerin diğer ülkelerden farklı olduğu anlamına 
gelmektedir. Bununla birlikte Çad, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, 
Demokratik Kongo cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Lesotho, Mali, Mozambik, 
Nijer ve Svaziland ise -1’den büyük değerler alan ve benzer özellik 
gösteren ülkelerdir. Birinci boyutta +1’den büyük değerler alan ülkeler 
dikkate alındığında, Gürcistan (2.1616) ve Belarus’un (2,0811) diğer 
ülkelerden ayrıldığı görülmektedir. Bununla birlikte en küçük pozitif 
değere sahip olan Güney Afrika (0,076) ve Senegal (0,0625) de diğer 
ülkelere göre farklılık göstermektedir. Pozitif değere sahip diğer 12 ülke 
ise birbirine benzer özelliklere sahiptir. 

İkinci boyutta, Svaziland (-2,0224), Lesotho (-1,9372), Güney Afrika (-1, 
6244) ve Malavi (-1,5091) –1‘den büyük değerler almıştır yani diğer 
ülkelerden farklılık arz etmiştir. Pozitif değerler dikkate alındığında ise, 
Nijerya (1.6786) ve Sudan’ın (1,1346) en büyük farklılığa sahip ülkeler 
olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 4’e göre, Afrika ve Avrasya ülkeleri sağlık performansı açısından 
birbirlerinden genel olarak farklıdır. Ancak bu ülke grupları içinde 
benzer özelliklere sahip ülkelerin yer aldığı da görülmektedir. Söz 
konusu ülke gruplarına Tablo 5’te ayrıntılı olarak yer verilmiştir.  

Tablo 5: ÇBÖ Analizine Göre Benzer Sağlık Göstergelerine Sahip Ülke 
Grupları 

Ülke Grupları 1.Boyut 2.Boyut 

Afrika Ülkeleri 
Zimbabve-Zambiya 
Gana-Eritre 
Ruanda-Sao-Tome 

Sierre Leone-Mozambik 
Gine Bissau-Yeşil Burun 
Adaları 
Libya-Mısır 
Senegal-Tanzanya 

Avrasya Ülkeleri 
Kazakistan-Azerbaycan 
Özbekistan-Kırgızistan 

Moldova-Rusya 
Gürcistan-Ermenistan 

Afro-Avrasya 
Ülkeleri 

Moldova-Libya 
Ermenistan-Moritus 

Liberya-Belarus 
Kırgızistan-Kenya 
Komorlar-Moritus-
Özbekistan 
Angola-Tacikistan 

ÇBÖ analizinden elde edilen sonuçlar, ülkelerin ekonomik gelişmişlik 
düzeyleri ile genel itibariyle paralellik göstermektedir. Bu sonuca 
ekonomik gelişmişliğin temel göstergelerinden biri olarak kabul edilen 
İnsani Gelişme Endeksi (HDI, Human Development Index) değerleri 
dikkate alınarak karar verilmiştir. HDI; ülkelerin eğitim, sağlık ve gelir 
düzeyi doğrultusunda hazırlanan bir endekstir. Bu endeks, ülkeleri söz 
konusu değişkenler açısından ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre 
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sınıflandırır. Belirtildiği üzere, birinci boyutta en yüksek pozitif değere 
sahip olan Belarus ve Gürcistan, 2015 HDI değerleri göz önünde 
bulundurulduğunda, yüksek insani gelişmişlik seviyesine sahip ülkeler 
arasında yer alırken; benzerlik gösteren diğer ülke gruplarının düşük 
insani gelişmeye sahip ülkeler oluğu görülmüştür. Benzer durum ikinci 
boyuttaki analiz sonuçları için de geçerlidir. Tablo 5 dikkate alındığında 
ise benzerlik gösteren Afrika ve Avrasya ülkelerinin aynı HDI grubunda 
yer aldığı, buna karşın Afro-Avrasya ülkelerinin farklı HDI gruplarında 
yer aldığı tespit edilmiştir.  

Şekil 1: Öklid Uzaklık Modeli 

 
Uyarıcı (Stimulus) koordinat tablosuna göre oluşturulan ve öklid 
uzaklık modeli olarak adlandırılan şekil yukarıda yer almaktadır. Şekil 
1 incelendiğinde; sağlık performansı açısından Avrasya ülkelerinin 
benzer özellikler taşıdığı ve şekildeki koordinat sisteminde birbirine 
yakın olarak konumlandığı görülmektedir. Yani bu ülkeler Afrika 
ülkeleri ile farklı özellikler taşımaktadır. Başka bir deyişle, Afro-Avrasya 
ülkeleri sağlık performansı açısından benzer özellikler 
göstermemektedir.  

SONUÇ 

Sağlık, eğitim ile birlikte beşeri sermayenin temel unsurlarından 
birisidir. Beşeri sermayenin ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişme 
düzeyleri üzerindeki pozitif etkisi dikkate alındığında, bu faktörlerin 
önemli birer konuma sahip olduğu görülmektedir. Genel olarak beşeri 
sermaye literatüründe sağlık, eğitime kıyasla geri planda kalmaktadır. 
Oysaki özellikle Afrika gibi ekonomik gelişme sürecinde geride kalmış ve 
sağlık açısından eksiklikleri olan ülkelerde bu faktör daha da ön plana 
çıkmaktadır. Bunun başlıca nedenlerinden birisi temel ekonomik 
faktörlerden olan beşeri sermayenin işgücü piyasasına katılımı ve 



INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN 
RESEARCH III                                                                              

OCTOBER 19-21, 2017 / İSTANBUL 
 

 119 

işgücü verimliliğinin ancak uygun sağlık düzeyine sahip olunması ile 
gerçekleşmesidir.  Ayrıca tam iyilik hali olarak tanımlanan sağlık, 
bireyin hayatını sürdürebilmesi, eğitime katılabilmesi ve eğitim hayatını 
devam ettirebilmesi açısından da önem taşımaktadır. Kısaca, hem 
bireyin toplumun temel taşı olması hem de işgücü olarak ekonomik 
nitelik taşıması açısından sağlık düzeyinin yüksek olması ya da bu 
düzeyi yükseltmesi ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişmeleri açısından 
önemlidir. 

Bu çalışmada, sağlık düzeyinin ekonomik büyüme ve gelişme üzerindeki 
etkileri dikkate alınarak Afro-Avrasya ülkelerinin benzerlik ve 
farklılıkları incelenmiştir. 12 Avrasya ve 52 Afrika ülkesine ait 33 sağlık 
değişkeni kullanılarak ÇBÖ analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları 
incelendiğinde; Çad, Nijerya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik 
Kongo cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Lesotho, Mali, Mozambik, Nijer ve 
Svaziland birbirine yakın konumlanan yani benzerlik gösteren 
ülkelerdir. Angola ve Sierre Leone en yüksek negatif değerlere; 
Gürcistan ve Belarus ise en yüksek pozitif değere sahip olan ülkelerdir. 
Yani bu ülkeler sağlık performansı açısından diğer ülkelere göre en 
yüksek farklılığa sahip olanlardır. Bu sonuçlar HDI değerleri dikkate 
alınarak değerlendirildiğinde aşağıdaki temel bulgulara ulaşılmaktadır: 

 Sağlık performansı açısından farklılık gösteren ülkeler, benzer 
HDI gruplarında yer almıştır.  

 Aynı ülke grubu içinde yer alan ve birbirine benzer olan ülkeler 
de aynı HDI gruplarına dahildir.  

 Birbirleri ile benzerlik gösteren Afro-Avrasya ülkeleri ise HDI 
değerleri açısından farklı gelişmişlik grubunda yer almıştır. 

Farklı ülke gruplarında yer alan ve benzer sağlık performansı gösteren 
ancak HDI açısından farklı gelişmişlik seviyesine sahip olan ülkeler için 
bu farklılıkların nedenlerinin araştırılması literatüre katkı 
sağlayacaktır. 
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ÖZ 

Piyasa dolandırıcılığı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK) m. 107 (30.12.2012 tarih ve 28513 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) ile düzenlenmiştir. Piyasa dolandırıcılığı “işlem bazlı piyasa 
dolandırıcılığı” ve “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” olmak üzere iki farklı türe ayrılmaktadır. İşlem bazlı 
piyasa dolandırıcılığı, SerPK m. 107(1) ile düzlenirken bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı ise SerPK m. 107(2) 
ile düzenlenmiştir. Suçun faili bakımından etkin pişmanlık, suçun cezasını azaltan veya ortadan kaldıran 
bir hukuki seçenektir. SerPK m. 107(3) sadece işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı faili için yararlanılabilecek 
seçenek olarak etkin pişmanlığı düzenlemiştir. SerPK m. 107(3)’e göre yapılacak ceza indiriminin oranı, 
şüpheli tarafından etkin pişmanlığın gerçekleştirilme zamanına göre farklılık göstermektedir. Bu bildirinin 
amacı ev kapsamı, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçuna yönelik SerPK m. 107(3) etkin pişmanlık 
düzenlemesinin değerlendirilmesidir. 

Anahtar kelimeler: Sermaye piyasası hukuku, Etkin pişmanlık, Piyasa dolandırıcılığı  

EFFECTIVE REPENTANCE IN THE TERMS OF MANIPULATION FRAUD 

ABSTRACT 

Manipulation fraud/crime, regulated under the Capital Markets Law (CML) No. 6362 (published in the 
Official Gazette edition 28513 on date 30.12.2012) article 107. Manipulation fraud can be divided into 
two different classes as “manipulative trading practices fraud” and “information-based manipulation 
fraud”. CML article 107 first section is about the “manipulative trading practices fraud” (sec. 107(1)) and 
the second section is about the “information-based manipulation fraud” (sec. 107(2)). Effective 
repentance is a legal option for a criminal to lower or eliminate the penalty of the crime.  CML sec. 107(3) 
states the provisions regarding effective repentance only for criminals who accusable of manipulative 
trading practices fraud. CML sec. 107(3) states different penalty amounts which depends on criminal’s 
timing of the effective repentance. The aim and the scope of this paper to examine the CML sec. 107(3) 
effective repentance regulation for the manipulative trading practices fraud.  

Keywords : Capital Markets Law, Effective Repentance, Manipulation Fraud 
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GİRİŞ 

Etkin pişmanlık, failin (şüpheli veya sanık
1) suç niteliğindeki fiili işleyerek tamamlaması ile suçun fiilen ortaya 
çıkmış olmasının ardından failin suç nedeniyle alacağı cezayı ortadan 
kaldıran veya azaltan şahsî bir sebep niteliğindedir.  

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılması halinde dahi işlenen 
fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen faile ya hiç ceza 
verilmemekte veya indirimli olarak ceza verilmektedir.  

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK)2 bazı suçlar bakımından 
öngörülen etkin pişmanlık müessesesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanunu (SerPK)3 bakımından ise işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı 
(SerPK m. 107) ve bazı güveni kötüye kullanma ve sahtecilik suçları 
başlığı altındaki örtülü kazanç aktarımı (SerPK m. 110(1)(b)(c),(3)) 
suçları için başvurulabilecek bir imkan olarak düzenlenmiştir. Böylece 
bu suçların faillerine belli bir tutarın altında olmamak üzere Hazine’ye 
yapacakları ödeme karşılığında hapis ve adli para cezasından kurtulma 
ya da indirimden yararlanma yolu açılmıştır. 

ETKİN PİŞMANLIK KAVRAMI 

“Ceza Kanununun amacı” başlıklı TCK m. 1 şu şekildedir: “Ceza 
Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve 
güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını 
korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın 
gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, 
ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir”. “Adalet ve kanun 
önünde eşitlik ilkesi” başlıklı TCK m. 3(1)’e göre ise suç işleyen kişi 
hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine 
hükmolunur. Anılan TCK hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, 
kanun koyucunun etkin pişmanlık düzenlemesi ile suç ve ceza 
politikası bakımından maddi ödeme yapılması karşılığında failin 
topluma geri kazandırılmasının hedeflemiş olduğu söylenebilecektir. 
Etkin pişmanlık düzenlemesi ile soruşturma ve kovuşturma 
masraflarından da tasarruf edilebilecektir. 

                                                      
1 17.12.2004 tarih ve 25673 satılı RG’de yayımlanan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu (CMK) m. 2 bakımından şüpheli, soruşturma evresinde, suç şüphesi altında 
bulunan kişiyi, sanık ise kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün 
kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade etmektedir.  
CMK’ya göre soruşturma, yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden 
iddianamenin kabulüne kadar geçen evredir.  CMK bakımından kovuşturma ise 
iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade 
etmektedir. 
İşlem bazlı manipülasyonda etkin pişmanlık, hüküm öncesi aşamalarda 
kullanılabileceğinden ötürü fail teknik olarak şüpheli veya sanık şeklinde 
adlandırılabilecektir. 
2 12.10.2004 tarih ve 25611 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 
3 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 



INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN 
RESEARCH III                                                                              

OCTOBER 19-21, 2017 / İSTANBUL 
 

 124 

SerPK’nın Genel Gerekçesinde suçların kapsamı ve bu suçlara bağlanan 
cezai yaptırımların ekonomik suça ekonomik ceza esasına göre kaleme 
alındığı4, piyasa dolandırıcılığında etkin pişmanlık hükmü öngörülerek 
bu suçla elde edilen menfaatin yeniden ekonomiye kazandırılmasının 
sağlanacağı ve suçla etkin ve caydırıcı bir şekilde mücadele etmenin 
yollarının genişletilmiş olduğu5 ifade edilmiştir6.  

Etkin pişmanlık düzenlemeleri ile faile verilen ceza ile failin suç 
oluşturan fiilinin oluşturduğu haksızlık arasında denge kurulmak 
istenmekte ve pişmanlık duyan faile, suç oluşturan fiili ile yarattığı 
haksızlığı, yapacağı maddi ödeme ile ortadan kaldırmasına olanak 
tanınmaktadır. Etkin pişmanlık, suç tamamlandıktan sonra failin 
gerçekleştirmiş olduğu fiil nedeniyle pişmanlık duyarak meydana 
getirdiği neticenin etkilerini ortadan kaldırmaya, azaltmaya, eski hale 
getirmeye veya suçun ve suç ortaklarının tespitine yönelik gönüllülük 
esaslı eylemleri dolayısıyla cezalandırılmamasını, cezasından indirim 
yapılmasını, hakkında açılmış kamu davasının düşürülmesini, cezanın 
ortadan kaldırılmasını sağlayan, cezayı kaldıran ya da cezada indirim 
yapılmasını gerektiren şahsi sebep7 olarak tanımlanabilecektir8. 

Genel olarak etkin pişmanlık müessesinden yararlanabilmek için varlığı 
aranan dört unsur9 şu şekildedir10: Etkin pişmanlık seçeneğinin 

                                                      
4 SerPK Genel Gerekçe s. 89.  
5 SerPK genel Gerekçedeki ifade şu şekildedir: “Öte yandan, piyasa dolandırıcılığında 
etkin pişmanlık hükmü öngörülerek bu suçla elde edilen menfaatin yeniden 
ekonomiye kazandırılması da temin edilmiştir. Buna göre, soruşturma başlamadan 
önce piyasa dolandırıcılığı tanımına giren fiillerde bulunanların elde ettikleri menfaatin 
iki katını Hazineye ödemeleri halinde bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmaz. Bu 
tutarın soruşturma başladıktan sonra Hazineye ödenmesi halinde ise verilecek 
cezanın yarısı indirilir. Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği 
takdirde, verilecek ceza üçte biri oranında indirilir. Dikkat edileceği üzere, yapılan 
ödeme, ilgili hakkında suç duyurusu yapılmamasına değil, yapılan yargılama 
sonucunda cezaya hükmolunmamasına yol açmaktadır. Bu suretle, söz konusu suçla 
etkin ve caydırıcı bir şekilde mücadele etmenin yolları genişletilmiş olmaktadır” (SerPK 
Genel Gerekçe s. 89). 
6 Etkin pişmanlık kavramı ile ilgili detaylı bilgi için bkz. GÖDEKLİ, s. 279 vd. 
7 Kamu davası açmada takdir yetkisini düzenleyen CMK m. 171(1)’de  cezayı kaldıran 
şahsî sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların 
ya da şahsî cezasızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer 
olmadığı kararı verebilir ifadesi yer almıştır. 
8 GÖDEKLİ, M., Türk Ceza Öğretisi ve Uygulamasında Etkin Pişmanlık, Türkiye Adalet 
Akademisi Dergisi, S. 29, s. 283. Sermaye piyasasında etkin pişmanlık düzenlemeleri 
için bkz. YILDIRIM, E. , Sermaye Piyasası Suçları Açısından Etkin Pişmanlık, Ankara 
Barosu Dergisi, S. 2014/2, s. 231-268, 234; EKER, H. (2012) Mala Karşı İşlenen 
Suçlarda Etkin Pişmanlık, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 100, Ankara, s. 367; 
GÜNAY, E. (2006), Öğreti ve Uygulamada Yeni Türk Ceza Kanunundaki Etkin 
Pişmanlık ve Gönüllü Vazgeçme, Ankara, s. 15. 
9 Etkin pişmanlığın unsurlarını maddi ve manevi unsurlar olarak iki alt başlıkta ele 
alan detaylı açıklamalar için bkz. GÖDEKLİ, s. 294-337. 
10 YILDIRIM, s. 235.  
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Kanunda öngörülmesi11; suçun tüm unsurları tamamlanmış (işlenmiş) 
olması12; failin kanunda öngörülmüş pişmanlığa dair belirli iradi 
davranışları sergilemesi13; Kanunda failin göstermesi öngörülen belirli 
davranış/ların gene Kanunda belirli zaman dilimleri14 içerisinde 
yapılması. TCK bakımından taksirli iflas suçu dışındaki etkin pişmanlık 
düzenlemesi yapılan bütün suçların kasten işlenebilen suçlar olduğu 
belirtilmektedir15. SerPK m. 107’de düzenlenen işlem bazlı piyasa 
dolandırıcılığı suçu da kasten işlenebilen bir suçtur.  

Etkin pişmanlık, gönüllü vazgeçme (TCK m. 3616)17 ve uzlaşma (CMK m. 
253-255) gibi kavramlardan çeşitli yönlerden farklılık göstermektedir. 
Gönüllü vazgeçme, failin suçu tamamlama imkânı varken kendiliğinden 
icra hareketlerine son verip icrasına başladığı, ancak tamamlamadığı 
(pasif kalmak suretiyle de olabilir) suç bakımından 
cezalandırılmamasıdır. Gönüllü vazgeçmede failin o ana kadar yaptığı 
hareketlerin başka bir suçun şartlarını oluşturması halinde, bu suçtan 
sorumluluğu devam edecektir18. Etkin pişmanlık bakımından ise suça 
ilişkin fail icra hareketlerinin tamamlanmasından (suçun 
oluşmasından) sonraki aşamada suçun cezai sonucunun 
gerçekleşmesine Kanunda belirtilen zaman ve şekildeki aktif bir 
davranış ile mani olunmaktadır. Uzlaştırmada ise CMK m. 253’te 
belirtilen suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek 
veya özel hukuk tüzel kişisinin bir araya getirilerek uzlaştırılması 
girişiminde bulunulmakta ve bu şekilde mağdurun onayı dahilinde 
zararının giderilmesine çalışılmaktadır. Etkin pişmanlık bakımından 
suçtan zarar gören olması zorunlu değildir.  

 

                                                      
11 TCK’nın genel hükümler kısmında etkin pişmanlık ile ilgili genel düzenleme 
bulunmaması nedeniyle etkin pişmanlık düzenlemesinin, her suç tipine ilişkin özel 
hükümlerde ayrıca yer alması gereklidir, (GÖDEKLİ, s. 287).  
12 Tamamlanmayan suç, failin iradesi ile yarıda kalırsa bu durumda gönüllü 
vazgeçme, failin iradesi dışında suçun yarıda kalması durumunda ise teşebbüs 
hükümleri uygulanmalıdır, (YILDIRIM, s 235, EKER, s. 373).  
13 Bu davranışlar, her suç tipi bakımından farklı şekilde düzenlenmiştir. 
14 Buradaki zaman dilimleri olarak eylemini soruşturmadan önceki safha, soruşturma 
safhası ve kovuşturma safhaları olarak belirtilebilecektir. 
15 YILDIRIM, s. 237.  
16 Genel hükümlerde yer alan bir hüküm olması nedeniyle niteliğine uygun olduğu 
ölçüde bütün suç tiplerine uygulanabilecektir. 
17 Burada, 5237 sayılı TCK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte mülga kanun 
dönemindeki etkin pişmanlığa ilişkin tartışmaların sonlandırılması amacıyla gönüllü 
vazgeçme ve etkin pişmanlık konusunda yeni bir sistemin kabul edildiği ve suçun her 
aşamasında faile geri adım atma seçeneği verildiği söylenebilecektir, (GÖDEKLİ, s. 
289). 5237 sayılı TCK ile  etkin pişmanlığa suçun tamamlanmasından sonra cezadan 
indirim nedeni veya cezasızlık nedeni olarak yer verilmiş olması, gönüllü vazgeçmeden 
ise failin suçun tamamlanması veya neticenin gerçekleşmesi anına kadar 
yararlanabileceğinin kabulü ile iki müessese birbirinden önemli farklılıklar arz 
etmektedir (GÖDEKLİ, s. 338 vd.).  
18 YILDIRIM, s. 237. 
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İŞLEM BAZLI PİYASA DOLANDIRICILIĞI  

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçu “Piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 
SerPK m. 107(1)’de düzenlenmiştir19. Buna göre sermaye piyasası 
araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin 
olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya 
satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya 
hesap hareketleri gerçekleştirenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş 
bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. 
Ancak, bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, 
suçun işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz.  

Buna göre işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçu sermaye piyasası 
araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin 
olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla (kastıyla) 
kasten işlenebilecek bir suçtur. Bir diğer ifadeyle suçun manevi unsuru, 
suçu sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve 
taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak 
kastına sahip olmaktır. 

Suçun maddi unsuru ise yukarıda belirtilen amaca (yapay fiyat 
oluşturmak) yönelik olarak alım veya satım yapmak, emir vermek, emir 
iptal etmek, emir değiştirmek veya hesap hareketleri gerçekleştirmek 
şeklindeki seçimlik fiillerdir. Bu düzenlemeye göre göre işlem bazlı 
piyasa dolandırıcılığı yapanların bundan bir menfaat elde etmesi 
zorunlu ya da gerekli değildir. 

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığının cezası ise iki yıldan beş yıla kadar 
hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezasıdır. Ancak, 
bu suçtan dolayı verilecek olan adli para cezasının miktarı, suçun 
işlenmesi ile elde edilen menfaatten az olamaz. Bir diğer ifadeyle adli 
para cezasının asgari sınırını suçtan elde edilen menfaat 
oluşturmaktadır. İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapanlar SerPK m. 
107(3)’te yer alan etkin pişmanlık düzenlemesinden faydalanabilecektir. 

SerPK m. 107(2)’de düzenlenen bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçu 
bakımından ise etkin pişmanlık düzenlemesi yapılmamıştır. 

SerPK m. 108’de ise Kanunen piyasa dolandırıcılığı sayılmayan haller 
düzenlenmiştir. 

                                                      
19 Madde gerekçesi (Tasarı m. 106) şu şekildedir: “Madde ile öteden beri, günlük dilde 
manipülasyon olarak kullanılan ancak mevzuatta yer almayan bu suç tipi piyasa 
dolandırıcılığı suçu olarak adlandırılmıştır. 2499 sayılı Kanundan farklı olarak işleme 
ve bilgiye dayalı piyasa dolandırıcılığı suçları ayrı bir maddede düzenlenmiştir. 
Suçların cezalarının alt ve üst sınırları tekrar belirlenmiş ancak adli para cezası 
menfaatin ile ilişkilendirilmiştir. Bunun dışında maddede etkin pişmanlık hükmü yer 
almaktadır”. 
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İŞLEM BAZLI PİYASA DOLANDIRICILIĞINDA ETKİN PİŞMANLIK  

Genel Olarak 

SerPK m. 107(3) şu şekildedir: “(3) Birinci fıkrada tanımlanan suçu 
işleyen kişi pişmanlık göstererek, beş yüz bin Türk Lirasından az 
olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin 
iki katı miktarı kadar parayı, Hazineye; 

a) Henüz soruşturma başlamadan önce ödediği takdirde, hakkında 
cezaya hükmolunmaz. 

b) Soruşturma evresinde ödediği takdirde, verilecek ceza yarısı oranında 
indirilir. 

c) Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde, 
verilecek ceza üçte biri oranında indirilir”. 

SerPK m. 107(3) ile etkin pişmanlığın yapıldığı gerekli ödenmenin 
yapılması suretiyle gerçekleştirildiği zaman göre farklı ceza indirimleri 
düzenlenmiştir. SerPK m. 107(3)’e göre işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı 
faili suçtan hiç menfaat elde etmemiş olsa dahi en az beş yüz bin Türk 
lirası tutarına bir ödemeyi Hazineye yapmak zorundadır.  

TCK’daki etkin pişmanlık hükümleriyle karşılaştırıldığında burada diğer 
etkin etkin pişmanlık hükümlerinin çoğunda görülen bir mağduriyetin 
giderilmesi ya da ilgili suçla mücadeleye katkı sağlanması teşvik 
edilmesi amacı bulunmamaktadır. Çünkü işlem bazlı manipülasyon 
bakımından mağduru belirlenebilir bir kişi değildir. Bir diğer ifadeyle 
bunun tespiti genellikle fiilen mümkün değildir. Suçun mağduru 
burada piyasanın kendisi, ona duyulan yani kamudur. Burada bir nev’i 
kamu adına hazineye ödeme yapılmaktadır. Kanun ile belirlenen asgari 
maktu bir meblağın ya da menfaatin iki katı bir miktarın ödenmesinin 
öngörülmesi de “kamusal mağduriyet”in giderilmesinin daha ötesinde, 
dolaylı olarak faile uygulanan ekonomik nitelikli bir yaptırım izlenimi 
ortaya koymaktadır20. 

Hükmün Zaman Bakımından Uygulanma Alanı 

SerPK m. 107(3), Kanun yürürlüğe girmeden önce işlenen işlem bazlı 
piyasa dolandırıcılığı  failleri bakımından daha lehe düzenleme olması 
sebebiyle geçmişte işlenen bu suçlara da uygulanacaktır (TCK m. 7). 
Mülga 2499 sayılı SerPK m. 47/I.A-2 hükmünde düzenlenen işlem bazlı 
piyasa dolandırıcılığı için iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin 
günden onbin güne kadar adli para cezası öngörüldüğü göz önünde 
bulundurulduğunda, 6362 sayılı SerPK ile yapılmış olan düzenleme, her 

                                                      
20DURSUN, S.  (02 .05. 2013)  6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Suçlar ve 
Kabahatler Hakkındaki Yenilikleri,  6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunun Getirdiği 
Yenilikler ve Uygulamasının Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, ;  
http://www.selmandursun.com/?p=118.  
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halde failin lehine bir düzenleme oluşturması nedeniyle geçmişe de 
uygulanması yerinde olacaktır21.  

Mülga 2499 sayılı SerPK bakımından etkin pişmanlık düzenlemesi 
olmaması nedeniyle (lehe yeni hükümdür) 6362 sayılı SerPK yürürlüğe 
girmeden önce, sanığın yerel mahkemede yargılandığı ilk davada 
hüküm verilinceye kadar, etkin pişmanlık iradesinin gösterilmesi 
konusunda bir zorunluluk bulunamadığı belirtilmektedir22. Bununla 
birlikte, 6362 sayılı SerPK’nın yürürlük tarihinden23 itibaren, yerel 
mahkeme tarafından verilen ilk mahkûmiyet kararı temyiz mercii 
tarafından bozulup, dosya yeni düzenleme de dikkate alınarak yeni bir 
karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine geri gönderilecektir24. Fail 
artık bu sefer ilk derece mahkemesi karar verene kadar etkin pişmanlık 
hakkını kullanmalıdır25. 6362 sayılı SerPK’nın lehe hükümler 
getirmesinden hareketle mülga SerPK döneminde kesinleşen davalar 
bakımından, TCK ve Anayasa m. 38/2’de kabul edilen sisteme göre; 
lehe olan kanun, yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş ve kesinleşmiş 
mahkûmiyet kararları hakkında, ceza infaz edilmiş olsa bile, hukuki 
yarar var ise  uygulama kabiliyetini haiz olacaktır26. Burada başvuru, 
hükmü veren yerel mahkemeye yapılacak ve lehine olan hükümlerin 
tespiti ile hakkında yeni karar verilmesini talep edilebilecektir27. Bu 
durumda yapılacak yeni yargılama ile kovuşturma evresi yeniden 
başlamış olacağından, SerPK “kovuşturma evresinde hüküm verilinceye 
kadar” olan süreç için öngördüğü indirim oranının (1/3) 
uygulanabilecektir28. 

Soruşturma Başlamadan Önceki Safhada Etkin Pişmanlık 

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı faili hakkında henüz SPK tarafından 
soruşturma (CMK m. 2) başlatılmasından önce pişmanlık göstererek beş 
yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere, elde ettiği veya elde 
edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kadar parayı ödediği 
takdirde, hakkında cezaya hükmolunmaz. Burada soruşturma ifadesi, 
SPK tarafından suç şüphesinin öğrenilmesinden itibaren Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından 
kabulüne kadar olan dönem olarak anlaşılabilecektir29.  

SerPK m. 115’e göre SerPK’da tanımlanan veya atıfta bulunulan 

                                                      
21 YILDIRIM, s. 248.  
22 YILDIRIM, s. 252.  
23 RG’de yayımı ile yürürlüğe gitmiştir. 
24 EKER, s. 382; YILDIRIM, s. 252.  
25 Bu konuda açıklama aşağıda yapılmıştır. 
26 Bkz. YILDIRIM, s. 253 ve orada dn. 46’da belirtilen yazarlar.  
27 Burada, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m. 98. 
kapsamında bir “uyarlama yargılaması” yapılacaktır. Bu yargılamanın usulü ve 5252 
sayılı Kanun m.  9 ile öngörülen usul yerine  5275 sayılı Kanun m. 98 vd. usul 
uygulanması ile ilgili olarak bkz. YILDIRIM s. 254-256. 
28 Aynı yönde bkz. YILDIRIM, s. 253-254. 
29 YILDIRIM, s 244.  
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suçlardan dolayı soruşturma yapılması, SPK tarafından Cumhuriyet 
başsavcılığına yazılı başvuruda (CMK m. 158, 160) bulunulmasına 
bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı niteliğindedir. Kanımızca, SerPK 
m. 115 düzenlemesi gereğince SerPK m. 107(3) uygulaması bakımından 
soruşturma safhası, SPK’ya yapılan ihbar-şikayet veya SPK’nın re’sen 
araştırma/soruşturmaya başladığı andan başlatılmalıdır. Bir diğer 
ifadeyle SerPK m. 107(3) bakımından “yetkili merci” kavramına SPK’da 
dahil edilmelidir. Ancak, öğretide burada soruşturma aşamasının SPK 
tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yapılacak suç duyurusu ile 
başlayacağı belirtilmektedir30. Kanunun açık hükmüne rağmen 
savcılığın SPK’nın suç duyurusu olmaksızın soruşturma açması halinde 
ise soruşturmanın safhasının başlamış olduğu kabul edilmelidir31.  

SPK tarafından işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı  suçuyla ilgili olarak 
denetim yapıldığı sırada ya da denetim tamamlandıktan fakat henüz 
Savcılığa suç duyurusunda bulunulmadan önce, fail tarafından etkin 
pişmanlık gösterilerek SerPK m. 107(3)’deki  tutarları Hazine’ye 
yatırılması halinde, SPK yine de  savcılığa suç  duyurusunda 
bulunulacaktır32. Burada kanunda “dava açılmaz” ifadesi yerine “cezaya 
hükmolunmaz” ifadesinin kullanılması bu görüşün 
dayanaklarındandır33. Kanımızca, artık ödeme yapıldıktan sonra 
savcılığa suç duyurusunda bulunulması SerPK m. 107(3)’deki 
düzenlemenin amacına aykırı olup, bunda kamu yararı da 
bulunmamaktadır. Kanımızca, SPK’nın burada savcılığa suç 
duyurusunda bulunması halinde dahi cezaya hükmolunmayacak bir 
suç için savcının dava açması (CMK m. 171, savcının takdir yetkisi) en 
başta usul ekonomisine sonra ise düzenlemenin koyulma amacına 
aykırı olacaktır34.  

Soruşturma Safhasında Etkin Pişmanlık 

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı faili, soruşturma evresinde pişmanlık 
göstererek beş yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere, elde ettiği 
veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kadar 
parayı ödediği takdirde faile verilecek ceza yarısı oranında indirilecektir.  

Kovuşturma Safhasında Etkin Pişmanlık 

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı faili, kovuşturma evresinde hüküm 
verilinceye kadar pişmanlık göstererek beş yüz bin Türk Lirasından az 
olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin 
iki katı miktarı kadar parayı ödediği takdirde, verilecek ceza üçte biri 
oranında indirilecektir. CMK m. 2 gereğince kovuşturma  ifadesi, 
iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen 

                                                      
30 YILDIRIM, s 245. 
31 YILDIRIM, s. 246.  
32 Genel gerekçeden hareketle bu sonuca ulaşan görüş için YILDIRIM, s. 259.  
33 YILDIRIM, s. 259. 
34 Bu konudaki görüşler için bkz. YILDIRIM, s. 259-260. 
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evreyi ifade etmektedir.  

SerPK m. 107(3)’deki  “hüküm verilinceye kadar” ifadesinden ilk derece 
mahkemesi hükmü mü yoksa Yargıtay incelemesinden geçerek 
kesinleşen hükmün mü anlaşılması gerektiği yönünde tereddüt 
bulunmaktadır.  

Öğretide bir görüşe göre SerPK m. 107(3) “hükmün verilinceye kadar” 
ifadesi ile kovuşturma aşaması madde uygulaması bakımından daha 
dar bir süreyi kapsayacak şekilde kararın kesinleşmesinden önceki son 
hüküm olarak anlaşılmalıdır35. Bir diğer ifadeyle buradaki  “hüküm 
verilmeden” ifadesinin, ilk hüküm verilmeden şeklinde anlaşılması failin 
aleyhine sonuç doğuracaktır. Bu görüş kapsamında SerPK m. 107(3) 
bakımından etkin pişmanlık düzenlemesinden en son olarak ilk derece 
mahkemesi tarafından karar verilene kadar yararlanılabilecektir. Bir 
diğer ifadeyle dosyanın Yargıtay tarafından bozularak ilk derece 
mahkemesine geri dönmesi halinde de etkin pişmanlık 
düzenlemesinden yararlanılabilecektir36. 

Öğretide TCK m. 168’den hareketle burada ileri sürülen bir diğer görüşe 
göre “ilk hükmün verilmesinden önce” etkin pişmanlıktan 
yararlanılmalıdır. Burada, fail tarafından Yargıtay tarafından bozulup 
dönen bir dosyada sonradan yapılan etkin pişmanlık başvurusu, artık 
failin etkin pişmanlığından değil sırf ceza indiriminden faydalanmak 
amacıyla yapılacaktır.  

Kanımızca, burada “hüküm verilinceye kadar” ifadesi ile failin 
kovuşturma aşamasında ilk derece mahkemesinin ilk hükmünü 
verilinceye kadar olan evrede etkin pişmanlıktan yararlanılabileceği 
hususu vurgulanmıştır37. Burada belirtildiği üzere piyasa dolandırıcılığı 
suçu için SerPK’da öngörülen ceza alt sınırının iki yıl olması sebebiyle, 
bu suçlar bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
kurumundan (CMK m. 231) faydalanabilecek olan fail, soruşturma 
öncesinde veya soruşturma sırasında etkin pişmanlık yoluna 
başvurmayıp, önce yargılanıp ilk derece mahkemesi kararını görecek, 
iki yıldan fazla ceza almışsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
kurumundan faydalanamayacağı için bu sefer hükmü temyiz ederek 
etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyecektir38. Biz de burada ileri 
sürülen gerekçelerle bu son görüşe katılmaktayız. Bu nedenle SerPK m. 
107(3)’teki “hüküm verilinceye kadar ifadesinin” ilk derece mahkemesi 
hükmü olarak anlaşılmasının Kanunun amacına daha uygun olduğu 
düşüncesindeyiz39. 

                                                      
35 EKER, s. 381.  
36 YILDIRIM, .s 246. 
37 Kanun koyucunun iradesinin bu yönde olması ile ilgili olarak bkz.  YILDIRIM, s. 
246-247. 
38 YILDIRIM, s. 247.  
39 Aynı yönde bkz. YILDIRIM, s. 247.  
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Pişmanlık Unsurunun Tespiti 

SerPK m. 107(3)’te etkin pişmanlık düzenlemesinden yararlanabilmek 
için failin “soruşturma başlamadan önce”, “soruşturma evresinde” veya 
“kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar” olan evrelerin 
tamamında “pişmanlık göstererek” maddede öngörülen tutardaki 
ödemeyi yapması gerekmektedir. Buradaki pişmanlığın tespitinin nasıl 
yapılacağı veya pişmanlığın nasıl gösterileceği hususu ise belirsizdir40. 
Kanımızca, burada SerPK m. 107(3)’te düzenlenen ödemenin yapılmış 
olması, karine olarak  pişmanlığı gösteren bir eylem olarak kabul  

edilmelidir41. 

İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığının İştirak Halinde İşlenmiş 
Olması Hali 

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığının birden çok kişi tarafından iştirak 
halinde işlenmesi hayatın olağan akışına uygun olacaktır. Genel olarak 
burada etkin pişmanlığın diğer suç ortaklarına sirayet etmeyeceği 
söylenebilecektir42. SerPK m. 107’de piyasa dolandırıcılığı 
düzenlemesinde, failin beşyüz bin Türk Lirasından aşağı olmamak üzere 
elde ettiği ya da elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı tutarı 
Hazine’ye yatıracağı ödeme esasen suçun mağdur/larının somut 
zararının tazmin edilmesini hedeflememektedir. Bu nedenle işlem  bazlı 
piyasa dolandırıcılığı suçuna ortak olanlar (şerik) birinin SerPK m. 
107(3)’te düzenlenen tutarı yatırması sadece kendisi için sonuç 
doğuracaktır43.  

İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığında Tekerrür  

Tekerrür, daha önce işlemiş olduğu bir suçtan dolayı kesin bir hükümle 
mahkûm olmuş bir kişinin, aldığı bu mahkûmiyetin kesinleşmesinden 
sonra TCK m. 58’de44 öngörülen süre geçmeden yeniden bir suç 
işlemesi halidir (TCK m. 58). Bunun için cezanın infaz edilmiş olması 
gerekmez. Tekerrür halinde sonraki suça ilişkin hükümde hapis cezası 
ile adli para cezası seçimlik olarak öngörülmüş ise hapis cezasına 
hükmolunur (sonraki suçun cezası arttırılmaz). Tekerrürün bunun 
dışındaki sonuçları infazla ilgilidir. Tekerrür halinde hükmolunan ceza 
mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilecektir45. 

Bununla birlikte kanımızca birden fazla kez işlem bazlı piyasa 
dolandırıcılığı suçu işleyen kişinin her bir suçu için ayrı ayrı etkin 

                                                      
40 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. YILDIRIM, s. 256-258. 
41 Aynı yönde bkz. YILDIRIM, s. 258.  
42 GÖDEKLİ, s. 348. 
43 Aynı yönde bkz. YILDIRIM, s 261. Burada örtülü kazan aktarımı suçu bakımından 
ise farklı bir sonuca ulaşılabilecektir , (YILDIRIM, s. 262). 
44 Failin daha önceki mahkûmiyeti,  beş yıldan fazla hapis cezası ise tekerrür süresi 
beş yıl, önceki mahkûmiyet beş veya daha az süreli hapis cezası veya miktarı ne 
olursa olsun adli para cezası ise tekerrür süresi üç yıl olarak düzenlenmiştir. 
45 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m. 108. 
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pişmanlıktan yararlanmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. 
Burada belirtilecek olursak soruşturma öncesi evrede etkin 
pişmanlıktan yararlanılan bir suçta cezaya hükmolunamayacağı için bu 
suç tekerrüre de esas alınamayacaktır. Ancak, işlem bazlı piyasa 
dolandırıcılığı failin soruşturma ya da kovuşturma evresinde etkin 
pişmanlık göstermesi durumunda hakkında cezaya (indirimli) 
hükmolunacağı için bu sefer TCK m. 58’deki süreler içerisinde tekerrüre 
esas alınabilecek kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyeti söz konusu 
olacaktır. 

SONUÇ 

Etkin pişmanlık, failin (şüpheli veya sanık) suç niteliğindeki fiili 
işleyerek tamamlaması ile suçun fiilen ortaya çıkmış olmasının 
ardından failin suç nedeniyle alacağı cezayı ortadan kaldıran veya 
azaltan şahsî bir sebep niteliğindedir.  

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılması halinde dahi işlenen 
fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen faile ya hiç ceza 
verilmemekte veya indirimli olarak ceza verilmektedir.  

Etkin pişmanlık müessesinden yararlanabilmek bakımından genel 
olarak varlığı gerekli dört unsur şu şekildedir: Etkin pişmanlık 
seçeneğinin Kanunda öngörülmesi; suçun tüm unsurları tamamlanmış 
(işlenmiş) olması; failin kanunda öngörülmüş pişmanlığa dair belirli 
iradi davranışları sergilemesi; Kanunda failin göstermesi öngörülen 
belirli davranış/ların gene Kanunda belirli zaman dilimleri  içerisinde 
yapılması. 

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçu “Piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 
SerPK m. 107(1)’de düzenlenmiştir. SerPK m. 107(3)’te düzenlenen etkin 
pişmanlık düzenlemesi ise SerPK m. 107’deki piyasa dolandırıcılığı 
türlerinden sadece işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı faili için 
başvurulabilecek bir seçenektir.   

SerPK m. 107(3) ile etkin pişmanlığın yapıldığı gerekli ödenmenin 
yapılması suretiyle gerçekleştirildiği zaman göre farklı ceza indirimleri 
düzenlenmiştir. SerPK m. 107(3)’e göre işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı 
faili suçtan hiç menfaat elde etmemiş olsa dahi en az beş yüz bin Türk 
lirası tutarına bir ödemeyi Hazineye yapmak zorundadır.  

TCK’daki etkin pişmanlık hükümleriyle karşılaştırıldığında burada diğer 
etkin etkin pişmanlık hükümlerinin çoğunda görülen bir mağduriyetin 
giderilmesi ya da ilgili suçla mücadeleye katkı sağlanması teşvik 
edilmesi amacı bulunmamaktadır. Suçun mağduru burada piyasanın 
kendisi, ona duyulan yani kamudur. Burada bir nev’i kamu adına 
hazineye ödeme yapılmaktadır. Kanun ile belirlenen asgari maktu bir 
meblağın ya da menfaatin iki katı bir miktarın ödenmesinin 
öngörülmesi de “kamusal mağduriyet”in giderilmesinin daha ötesinde, 
dolaylı olarak faile uygulanan ekonomik nitelikli bir yaptırım izlenimi 
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ortaya koymaktadır. 

 SerPK m. 107(3),  Kanun yürürlüğe girmeden önce işlenen işlem bazlı 
piyasa dolandırıcılığı  failleri bakımından daha lehe düzenleme olması 
sebebiyle geçmişte işlenen bu suçlara da uygulanacaktır (TCK m. 7). 

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı faili, hakkında henüz SPK tarafından 
soruşturma (CMK m. 2) başlatılmasından önce pişmanlık göstererek beş 
yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere, elde ettiği veya elde 
edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kadar parayı ödediği 
takdirde, hakkında cezaya hükmolunmaz. Burada soruşturma ifadesi, 
SPK tarafından suç şüphesinin öğrenilmesinden itibaren Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından 
kabulüne kadar olan dönem olarak anlaşılabilecektir. Kanımızca, SerPK 
m. 115 düzenlemesi gereğince SerPK m. 107(3) uygulaması bakımından 
soruşturma safhası, SPK’ya yapılan ihbar-şikayet veya SPK’nın re’sen 
araştırma/soruşturmaya başladığı andan başlatılmalıdır. Ancak, 
öğretide burada soruşturma aşamasının, SPK tarafından Cumhuriyet 
başsavcılığına yapılacak suç duyurusu ile başlayacağı belirtilmektedir.  

SPK tarafından işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı  suçuyla ilgili olarak 
denetim yapıldığı sırada ya da denetim tamamlandıktan fakat henüz 
Savcılığa suç duyurusunda bulunulmadan önce, fail tarafından etkin 
pişmanlık gösterilerek SerPK m. 107(3)’deki  tutarları Hazine’ye 
yatırılması halinde, SPK yine de  savcılığa suç  duyurusunda 
bulunulacaktır . Burada kanunda “dava açılmaz” ifadesi yerine “cezaya 
hükmolunmaz” ifadesinin kullanılması bu görüşün dayanaklarındandır 
. Kanımızca, artık ödeme yapıldıktan sonra savcılığa suç duyurusunda 
bulunulması SerPK m. 107(3)’deki düzenlemenin amacına aykırı olup, 
bunda kamu yararı da bulunmamaktadır. Kanımızca, SPK’nın burada 
savcılığa suç duyurusunda bulunması halinde dahi cezaya 
hükmolunmayacak bir suç için savcının dava açması (CMK m. 171, 
savcının takdir yetkisi) en başta usul ekonomisine sonra ise 
düzenlemenin koyulma amacına aykırı olacaktır 

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı faili, soruşturma evresinde pişmanlık 
göstererek beş yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere, elde ettiği 
veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin iki katı miktarı kadar 
parayı ödediği takdirde faile verilecek ceza yarısı oranında indirilecektir.  

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı faili, kovuşturma evresinde hüküm 
verilinceye kadar pişmanlık göstererek beş yüz bin Türk Lirasından az 
olmamak üzere, elde ettiği veya elde edilmesine sebep olduğu menfaatin 
iki katı miktarı kadar parayı ödediği takdirde, verilecek ceza üçte biri 
oranında indirilecektir. CMK m. 2 gereğince kovuşturma ifadesi, 
iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen 
evreyi ifade etmektedir. SerPK m. 107(3)’deki “hüküm verilinceye kadar” 
ifadesinden ilk derece mahkemesi hükmü mü yoksa Yargıtay 
incelemesinden geçerek kesinleşen hükmün mü anlaşılması gerektiği 
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yönünde tereddüt bulunmaktadır. Kanımızca, SerPK m. 107(3)’teki 
“hüküm verilinceye kadar ifadesinin” ilk derece mahkemesi hükmü 
olarak anlaşılması, Kanunun amacına daha uygun olacaktır.  

SerPK m. 107(3)’te etkin pişmanlık düzenlemesinden yararlanabilmek 
için failin “soruşturma başlamadan önce”, “soruşturma evresinde” veya 
“kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar” olan evrelerin 
tamamında “pişmanlık göstererek” maddede öngörülen tutardaki 
ödemeyi yapması gerekmektedir. Buradaki pişmanlığın tespitinin nasıl 
yapılacağı veya pişmanlığın nasıl gösterileceği hususu ise belirsizdir. 
Kanımızca, burada SerPK m. 107(3)’te düzenlenen ödemenin yapılmış 
olması, karine olarak pişmanlığı gösteren bir eylem olarak kabul 
edilmelidir. 

İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçuna ortak olanlar (şerik) birinin 
SerPK m. 107(3)’te düzenlenen tutarı yatırması sadece kendisi için 
sonuç doğuracaktır. Kanımızca birden fazla kez işlem bazlı piyasa 
dolandırıcılığı suçu işleyen kişinin her bir suçu için ayrı ayrı etkin 
pişmanlıktan yararlanmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. 
Soruşturma öncesi evrede etkin pişmanlıktan yararlanılan bir suçta 
cezaya hükmolunamayacağı için bu suç tekerrüre de esas 
alınamayacaktır. Ancak, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı failin 
soruşturma ya da kovuşturma evresinde etkin pişmanlık göstermesi 
durumunda hakkında cezaya (indirimli) hükmolunacağı için bu sefer 
TCK m. 58’deki süreler içerisinde tekerrüre esas alınabilecek 
kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyeti söz konusu olacaktır. 
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ÖZ 

Rusya Federasyonu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağıldıktan sonra ekonomi, siyasi ve 
askeri alanlarda zayıflamış ve dünyayı şekillendirme pozisyonunu kaybetmiştir. Rusya Cumhurbaşkanı 
Vladimir Vladimiroviç Putin, iktidara geçtiği 2000 yılından bu yana uluslararası alanda Rusya’nın tekrar 
unsur belirleyici özelliğine kavuşması ve uluslararası politikada yer edinmesi için büyük çaba sarf etmiştir. 
Bu doğrultuda Putin yeni ulusal reform ve stratejiler geliştirerek ülkenin siyasi, ekonomi, güvenlik ve dış 
politika alanlarını canlandırmaya başlamıştır. Dolayısıyla ülkenin dış politika ve çıkarları Putin’in 
kimlik/çıkarlarına ve uluslararası konjonktüre göre belirlenmiştir. Örneğin, çalışmada uluslararası 
konjkonktür olarak değerlendirilen NATO’nun doğu genişlemesi ve eski Sovyet ülkelerinin Batı blokuna 
dâhil edilme süreci Putin Rusya’sının güvenlik politika ve ulusal stratejilerini etkilemiş ve yeni politikaların 
hayata geçirilmesine sebep olmuştur. Ayrıca bu konu çerçevesinde Rusya’nın Gürcistan ve Ukrayna 
müdahalesi, onun ardından Rusya’nın Kırım ilhakı ve Kırım’ın Rusya’nın sınırlarına dâhil edilmesi 
konstrüktivist teori çerçevesinde irdelenmektedir. Uluslararası norm olarak ele alınan Suriye krizi, 
Rusya’nın Suriye politikasını belirlemekte, ayrıca ülkede gösterdiği siyasi ve askeri varlığı kuramsal açıdan 
açıklamaktadır. Çalışmanın amacı Putin Rusya’sının güvenlik politikalarını incelerken kimlik, dış politika 
ve uluslararası ortamın birbiriyle olan ilişki ve etkisini ortaya çıkarmak ve konstrüktivist kuram 
çerçevesinde analiz etmektir. Çalışmada niteliksel yöntem kullanılarak olaylar konstrüktivist 
teorisiyenlerin ilkelerine göre analiz yapılmaktadır. Çalışmanın sonucuna göre Putin Rusya’sının güvenlik 
politikaları uluslararası normlara ve dış etkenlere göre belirlendiği, Putin kimliğinin Rus dış politikasını, 
uluslararası normların Putin kimliğini ve Rus dış politikasını etkilediği ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Vladimir Putin, Güvenlik, Dış Politika, Kimlik.  

SECURITY POLICIES OF PUTIN’s RUSSIA 

ABSTRACT 

After the disintegration of Soviet Socialist Republics (USSR), the Russian Federation is weakened in the 
economy, political and military fields, also lost its position of shaping the world. Russian President 
Vladimir Vladimirovich Putin since 2000, when he became president, has made great efforts that Russia 
again became as determinant actor in international arena and to take its place in international politics. 
In this direction, Putin has begun to revive the political, economic, security and foreign policy areas of the 
country by the developing new national reforms and strategies. Therefore, the foreign policy and 
interests of the country are determined according to Putin's identity and interests. Putin Russia's security 
policy and national strategies have been determined and realized with the NATO’s eastward expansion 
and the involvement of former Soviet countries in the Western bloc. Under Putin's security policy, 
Russia's intervention in Georgia and Ukraine followed by Russia's annexation of Crimea and the inclusion 
of Crimea to Russia's borders. Today, Russia's political and military presence in Syria creates a part of the 
security policy of Putin’s Russia. This study, which is analyzed in the context of the constructivist theory, 
set out Putin's identity and Russia's security policy relations.  

Keywords: Russian Federation, Vladimir Putin, Security, Foreign Policy, Identity.  
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GİRİŞ 

SSCB’nin dağılmasından sonra Rusya hem siyasi, hem ekonomi ve hem 
dış politika alanında SSCB'ye nazaran daha zayıf bir konuma sahip 
olmuştur. Öncellikle, Rusya artık bir “süper güç” değil ve gündemi 
belirleme yeteneğini yitirmiş konumundaydı. Bunlara ek olarak, 
Rusya’nın kendi sınırları içerisinde halletmesi gereken bir sürü 
problemler yer almaktadır. Bunlar, çok büyük oranda işsizlik, yüksek 
enflasyon gibi ekonomi problemler, sağlık ve eğitimin reformlandırılması 
gibi sosyal problemlerdir. Ayrıca ülkede iki defa yaşanan Çeçen sorunu 
ülkeyi ciddi bir sıkıntıya sokmuştur. 1991-2000 yılları aralığında ülkeyi 
yöneten Boris Yeltsin bu problemler zincirinden çıkamamış ve istifasını 
vermek zorunda kalmıştır. Tüm bu problemlerin farkında olan eski 
Devlet Güvenlik Komitesi (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti-KGB) 
çalışanı Vladimir Vladimiroviç Putin 26 Mart 2000 tarihinde “güçlü 
ekonomi, güçlü ordu, güçlü devlet” sloganı ile seçimde %52,9 oy alarak 
Boris Yeltsin’den sonra Rusya’nın ikinci Cumhurbaşkanı seçilmiştir 
(Markov, 2015, s. 76-78). 

Yeltsin sonrası Rusya’nın zayıf kalan ekonomik, güvenlik, iç ve dış 
politikalarını eski haline getirmek ve canlandırmak için Putin yeni 
reformlar geliştirmiştir. Yeni reformlar bağlamında ülkenin dış politika 
konsepti ve askeri doktrini ülkenin ihtiyacına göre yeniden 
tasarlanmıştır. Ülkenin geleceği ve çıkarı Putin’in kimlik ve kültürüne 
göre şekillenmeye başlamıştır.  

Çalışmanın temel amacı, Putin’in kimliğini araştırıp ortaya koymak, 
ardından Putin kimliği nezdinde Putin Rusya’sının güvenlik 
politikalarını analiz etmektir. Bu analiz çerçevesinde Rusya’nın güvenlik 
politikaları, Putin kimliği ve uluslararası konjonktür arasındaki ilişki 
tespit edilip olaylar bazında anlatılmaya çalışılacaktır.  

Çalışmanın ana tezi, SSCB’nin çöküşünden sonra dünya gücü olarak 
konumunu yitirmeye başlayan Rusya, iktidara gelen Putin’in güçlü 
kimliği ile tekrar canlanmaya ve Putin kimliği altında değişmeye 
başlamıştır. Rusya Federasyonu’nun dış politikası Putin’in kimliği ve 
uluslararası normlara göre değişkenlik göstermiştir. Putin’in aktif iç ve 
dış politikaları neticesinde Rusya uluslararası sistemde gündemi 
belirleme özelliğine tekrar kavuşmuştur.  

Bu bağlamda çalışmanın kuramsal alt yapısı konstrüktivizm teori 
çerçevesinde ele alınacaktır. Konstrüktivist kuramın seçilmesinin 
nedeni, konstrüktivizm toplumsal olarak inşa edilen aktörlerin kimlik ve 
çıkarları dış politikayı belirlediği varsayımıdır. Ayrıca, konstrüktivizmde 
devletin çevresel yapısını ifade eden kültürel ve kurumsal unsurlar 
normlar olarak tanımlanmaktadır. Normlar devletlerin çıkarlarını, 
politikalarını ve kimliğini belirlemektedir. Devletin kimliği, devletin 
çıkarlarını ve politikalarını, rejimler ve güvenlik topluluklarını oluşturan 
devletler arası normatif yapıları etkilemektedir. Devletlerin politikaları 
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ve uluslararası kültürel yapı birbirini karşılıklı olarak üretmekte ve 
etkilemektedir (Jepperson, Wendt, & Katzenstein, 1997).   

Normlar olarak tanımlanan uluslararası yapı Rusya’nın güvenlik 
politikalarını ve Putin’in kimliğini etkileyecek, Putin kimliği Rusya’nın 
politikalarını, Rusya’nın kimliği ise devletler arası yapıyı etkileyecektir. 
Yani Putin kimliği, Rusya’nın çıkarları ve uluslararası yapı birbirini 
karşılıklı olarak üretmekte ve şekillendirmektedir (Katzenstein, 1997) 
Bu yüzden “Putin Rusya’sının Güvenlik Politikaları” başlıklı çalışmanın 
anlaşılması ve belli bir kuram çerçevesi içerisinde konu dışına 
çıkmadan anlatılması bağlamında konstrüktivist kuram 
benimsenmiştir. 

Putin’in güçlü kimliği altında Rusya’nın politikaları uluslararası yapıya 
göre belirlenmiş ve daha aktif hale gelmeye başlamıştır. Bu Rusya’nın 
Gürcistan savaşına, Ukrayna ve Suriye krizine askeri ve siyasi 
müdahalesi esnasında görülmüştür. Rusya politikalarının Putin 
kimliğine ve kültürel yapıya göre belirlenmesi çalışmanın konstrüktivist 
teori çerçevesinde analiz edilmesinin diğer nedeni olmuştur. Bu 
doğrultuda çalışma kimlik, uluslararası kültürel yapı, çıkar, dış 
politika, güvenlik politika gibi kavramlar ve bu kavramlar arasında 
kurulan kurumsal çerçeve içerisinde irdelenecektir. 

Çalışmanın birinci bölümünde kavramsal ve kuramsal yaklaşım, Putin 
ve Rusya’nın kimlik ve güvenlik politikasının neoliberal kuram ile 
bağlantısı analiz edilecektir. İkinci bölümde Rusya’nın Gürcistan 
müdahalesi ele alınacaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde Rusya’nın 
Ukrayna krizi ve Kırım ilhakı analiz edilirken, dördüncü bölümde 
Rusya’nın Suriye politikalarına değinilecektir.  

KAVRAMSAL VE KURAMSAL YAKLAŞIM 

Uluslararası sistemde Konstrüktivizm 1980 yılı sonrası, yani Soğuk 
Savaşın sona ermesiyle ortaya çıkmıştır. Konstrüktivist kuramın önemli 
isimlerinden olan Alexander Wendt ile teori daha popüler hal alarak 
kimlik-dış politika ilişkisi kuramsal bir temele oturmuştur. Wendt’in 
konstrüktivist teorisi kimliğin ve uluslararası yapıların karşılıklı olarak 
üretildiğini ve kimlik ile yapıların devlet çıkarları ile dış politikayı 
etkilediğini varsayarak neorealizm kuramından farklılaşmıştır. Wendt’in 
konstrüktivist kuramı, neorealizmin merkezi bir otoritenin bulunmadığı 
uluslararası anarşi sistemde devletlerin güvenlik kaygılarından dolayı 
güç odaklı bir politika izlemeleri varsayımına cevap olarak; maddi 
ilişkilerin sosyal ilişkilere, merkezi otoritesi olmayan uluslararası anarşi 
sistemin toplumsal olarak inşa edilen bir yapıya dönüştüğünü 
vurgulamaktadır (Wendt, 1992, s. 407). Putin kimliği ve uluslararası 
yapı karşılıklı olarak birbirini inşa etmekte, Putin kimliği ve yapı 
Rusya’nın çıkarları ile dış politikasını etkilemektedir. Sert ve entelektüel 
bir politikacı kimliğine sahip Putin

1 Rusya’nın dış politikasını da sert bir şekilde yönetmektedir.  
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Putin 2007 Münih konuşmasında konferans dolayısıyla çok açık 
konuşacağını ve ona kızmamaları gerektiğini söyleyerek kendi kimliği ile 
beraber ülkesinin kimliğini ortaya koymuştur: 

    “Bilindiği gibi uluslararası güvenlik sorunu – askeri ve siyasi istikrarın 
çok daha geniş konularıdır. Bu küresel ekonominin istikrarı, yoksulluğun 
giderilmesi, ekonomik güvenlik ve medeniyetler arası diyaloğun 
gelişmesidir. “Herkesin güvenliği hepimizin güvenliğidir” söyleminin 
temelinde güvenliğin kapsamlı ve bölünmez niteliği bulunmaktadır. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında Roozevelt’in dediği gibi, “Barışın nerede 
bozulduğu önemli değildir, zira dünyanın her yeri tehlike ve tehdit 
altındadır”. Bu kelimeler hala güncelliğini korumaktadır. Soğuk Savaş 
sonrası tahmin edilen “tek kutuplu sistem” de gerçeklememiştir. Peki, tek 
kutuplu sistem nedir? Bu terimi nasıl süslersek süsleyelim, sonuçta 
uygulamada tek şeyi ifade etmektedir: bu tek otorite merkezi, tek güç 
merkezi, tek karar verme merkezi…” (Putin , 2007).  

diyerek ABD’nin tek kutuplu sistemine meydan okumuştur. Putin 
konuşmasının devamında silahsızlanma konusuna değinerek hayli sert 
tavırda uyarılarda bulunmuştur: 

“Biz, ABD ile 31 Aralık 2012 tarihine kadar stratejik nükleer füze başlık 
sayısının 1700-2200’e kadar indirilmesi hakkında anlaşmaya varmıştık. 
Rusya kesinlikle yükümlülüklerini yerine getirecektir. Ortaklarımızın da 
şeffaf bir şekilde hareket ederek birkaç nükleer başlığını “ kara gün” için 
saklamayacaklarını umut ediyoruz.   Eğer şimdi burada ABD Savunma 
Bakanı nükleer başlıklarını depoda, “yastık altında”, “yorgan altında” 
gizlemeyecekleri sözünü verirse, o zaman hepinizi ayakta alkışlamaya 
davet ediyorum. Zira bu çok önemli bir açıklama olurdu” (Putin , 2007). 

Buna ilaveten konstrüktivist kuramcı Barkin’e göre; uluslararası 
politika, uluslararası sistemdeki aktörlerin çıkarlarını ve etkileşim 
halinde oldukları yapıyı maddi ve nesnel koşullarla açıklamak yerine 
normlar ve fikirler nezdinde tanımlayan toplumsal olarak inşa edilen bir 
süreçtir (Barkin, 2003, s. 326).  

Uluslararası örgütler, üye olan devletlere meşruiyet sağlamakla beraber 
belli bir kimliğin edinilmesine vesile olmaktadır. Edinen kimlik 
devletlerin ne yönde davranacağına dair bir bilgi veya ipucu vermektedir 
(Arı, 2013, s. 501). Uluslararası toplum devletlerin kimliklerini bu 
şekilde etkilemektedir. Rusya’nın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
liderliğinde kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (North 
Atlantic Treaty Organization-NATO) üye olmaması, onun yerine Kolektif 
Güvenlik Örgütü Anlaşması’nı (KGÖA) kurması, Rusya ve ABD 
kimliklerini belirlemiştir.  

                                                                                                                                                            
1 K.G. Jung’un kişilik analizi testine göre, Putin kimliğinin sert ve entelektüel bir 
politikacı olup, eski Amerikan devlet Başkanı G.W.Bush ile aynı karakteri taşıdığı 
tespit edilmiştir. Bkz. İnessa Goldberg, Nikolay Denisenkov, Psihologicheski Portret 
Putina (Putin’in Psikolojik Portresi), http://psyfactor.org/lib/putin3.htm, e.t: 23.05.17 
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Ayrıca konstrüktivist kurama göre, normlar kimlikle doğrudan 
bağlantılı ve onun davranışlarını belirleyen unsurdur. Diğer bir ifadeyle 
normlar devletlerin kimliklerini, aynı zamanda kimlikler devletlerin 
strateji ve eylemlerini belirlemektedir. Oysa rasyonalistlere göre, bencil 
olan devletler normlardan bağımsız hareket ederek diğer devletlerin 
hareketlerine göre davranmaktadır (Phillips, 2007, s. 63). Normlar yada 
uluslararası konjonktür, Rusya’nın kimliğini belirlerken, Rusya’nın 
kimliği onun strateji ve adımlarını şekillendirmektedir. Örneğin, 
terörizmin gelişmesiyle Rusya’nın kimliği daha tedbirli ve daha kararlı, 
dolayısıyla eylemleri de bu konjonktürden şekillenen kimliğe göre 
hareket etmektedir.  

Buna ek olarak konstrüktivist kuramcılara göre, aktörler tarafından 
paylaşılan fikir, inanç ve değerler sistemin yapısal özelliğine ve 
sosyal/siyasi eylemler üzerine belirleyici bir etkiye sahiptir (Burchill, et 
al., 2013, s. 294).  

PUTİN KİMLİĞİ VE RUSYA 

Vladimir Vladimirovich Putin 7 Ekim 1952 tarihinde Leningrad, şimdiki 
adıyla St. Petersburg şehrinde sıradan bir ailede doğmuştur. Anne 
Mariya İvanovna fabrika çalışanıydı, baba Vladimir Spiridonoviç bir 
savaş gazisi ve fabrikada ustabaşıydı (www.putin.kremlin.ru, 2017). 
Cumhurbaşkanı Putin, Jdanov adındaki Leningrad Devlet 
Üniversitesi’nin (LDÜ) hukuk bölümünde eğitim almıştır. Mezun 
olduktan sonra KGB hizmetine başlamıştır. Dokuz yıl orada görev 
yaptıktan sonra öğrenimine devam etmiştir. 1990 yılından itibaren 
LDÜ’de rektör yardımcısı, 1991’den sonra St. Petersburg belediye 
başkanı ofisinde Dış ilişkiler Komitesi Başkanı olarak çalışmıştır. Putin 
altı ay sonra yarbay olarak KGB’ye atanmıştır. Putin’in ülkesine sahip 
çıkma ve ülkesini koruma isteği burada görev yaparken uyanmıştır. Zira 
KGB’de çalışırken onun savunduğu ülkenin parçalandığına, 
ekonomisinin çöktüğüne şahit olmuştur. Daha sonra St. Petersburg’da 
Başbakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Bu görevde daha önce KGB’de 
yapmadığı işler ile karşılaşmış ki kişileri yönetmeyi ve siyasi zorluklarla 
baş etmeyi burada öğrenmiştir (Blajenniy, 2012). St. Petersburg’daki 
görevinde başarı kaydettikten sonra, 1996’da Moskova’da başkan 
yardımcısı görevine başlamıştır. Kısa bir süre içinde o Kremlin’de en 
etkili siyasi isimlerden biri olarak kabul edilmeye başlamıştır. Daha 
sonra Cumhurbaşkanlığı İdaresi’ne Başkan Yardımcısı olarak atanmış 
ve 1998 yılından itibaren Rusya Federal Güvenlik Konseyi (Federalnıy 
Sovet Bezopasnosti – FSB) yönetmeni olmuş, bu görevi ile beraber 
Güvenlik Konseyi Sekreteri görevini beraber yürütmüştür. Vladimir 
Putin St. Petersburg Devlet Madencilik Enstitüsü’nde ekonomik ve 
stratejik yönünde doktora tezini savunmuştur. Ağustos 1999 tarihinde 
ise Başbakan vekili olarak tayin edilmiştir. Görevdeki Başkan Boris 
Yeltsin’e suçlamaların başlayıp Yeltsin’in istifa etme durumundan 
sonra, Yeltsin’in halefi olan Putin Cumhurbaşkanı vekili ilan edilmiştir 
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(www.all-biography.ru).  

Putin, “Rusya Binyıla doğru” bildirisinde Rusya’nın ekonomisinin 
dinamik kapitalist ekonomiye dönüştürme ve hayat standardının bir 
kuşak içerisinde gelişmiş Batı ülkeleriyle aynı seviyeye getirme taslağını 
çizmiştir. 2000 yılı Mart seçimlerinde Putin Cumhurbaşkanı seçilmiş ve 
amacını “hukukun diktatörlüğü” olarak ilan etmiştir.  Bu ilke, federal 
sistemdeki ülkenin yasal parçalanmasının üstesinden gelme girişiminde 
bulunmuştur (Sakwa, 2008, s. 879). Putin’in liderliğini SSCB’nin 
devamı olarak görenler, çok yanılmışlardır, zira Putin eski rejimin 
eksikliklerine ilk elden tanık olan birisiydi ve onu geri getirme arzusu 
yoktu. Ayrıca buna onun – vatanseverlik, “derjavnost” (Büyük güç 
olarak Rusya), devletçilik (statism), sosyal dayanışma ve her şeyden 
önce güçlü bir devlet – geleneksel Rus değerlerine olan hassasiyeti 
eklenmiştir (Sakwa, 2008, s. 881).  

Daha sonra 2008 yılından 2012 yılına kadar ülkeyi Dmitry Medvedev 
yönetirken, Putin hükümet Başkanı olmuş ve 2012 yılında yapılan 
seçimlerde tekrar Başkanlığı devralmıştır.  

Görüldüğü üzere Putin’in askeri geçmişi ve disiplini onun kişiliğinin 
gelişmesine katkı sağlamış ve bir devlet adamı kimliğini tamamlamıştır. 
Putin’den önce Rusya hem ekonomi, hem siyasi, hem dış politika 
alanında zayıftı ve uluslararası aktör olarak pozisyonunu kaybetmiş 
durumdaydı. Cumhurbaşkanlığı boyunca Putin, istikrar, 
sağlamlaştırma ve devletin ayrıcalıklarını yeniden gündeme getirme 
ilkelerine çağrıda bulunmuştur. Yaptığı görevlerden mütevellit ülkenin 
iç ve dış problemlerine tanık olan Putin başkanlık görevine başlar 
başlamaz yeni stratejiler ve doktrinler geliştirmeye başlamıştır. Örneğin, 
1993 yılı kabul edilen Askeri Doktrin yeni gelişmeler ve olaylar olarak 
değerlendirdiğimiz yapı karşısında zayıf kalmış ve yeni yapıya karşı 
güvenliği sağlayabilecek yeni doktrine gereksinim duyulmuştur. Bu 
amaçla Putin görevine başlar başlamaz 1993 yılı askeri doktrini iptal 
ederek 2000 yılında yeni askeri doktrini kabul etmiştir.  

2000 yılında kabul edilen doktrin askeri-siyasi, askeri-stratejik ve 
askeri-iktisadi temelleri ele almıştır. Askeri doktrin geçiş döneminin – 
demokratik devletin oluşumu, karma ekonomi, devletin askeri 
örgütünün dönüşümü, uluslararası ilişkiler sisteminin değişimi – 
belgesidir. Doktrin hükümleri askeri-siyasi durumu kapsamlı 
değerlendirmeye ve onun stratejik gelişiminin tahminine, mevcut ve 
gelecekte sorunların bilime dayalı tanımına, Rusya’nın güvenliğini 
sağlamak için gerçek imkânlar ve nesnel gereksinimlere, ayrıca modern 
savaşların ve silahlı çatışmaların içeriğine dayalı sistematik analizine, 
askeri teçhizat ve askeri sanatla ilgili yerli/yabancı deneyimine 
dayanmaktadır (www.ng.ru, 2000). 

Doktrin barışa bağlı kalarak Rusya’nın ve onun müttefiklerinin askeri 
güvenliğini garanti etmek ve ulusal çıkarını korumak için savunma 
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amaçlı tasarlanmıştır. Doktrinin hükümleri askeri-siyasi durum 
değişikliği olarak değerlendirilen yapıya, askeri tehditlerin içeriğine, 
devletin askeri organizasyonunun uygulanması ve geliştirilmesine göre 
değiştirilebilmektedir. Buna ek olarak Doktrin Başkanın yıllık 
mesajlarında, Rus Silah Kuvvetlerinin kullanılmasına dair planlama 
direktiflerinde ve Rusya’nın askeri güvenliği konusundaki diğer askeri 
organlarında somutlaştırılabilmektedir. (www.ng.ru, 2000)  

Doktrinin ilk bölümü askeri-siyasi temelleri ele almış ve askeri-siyasi 
durumdan bahsetmiştir.   Askeri-siyasi durum aşağıdaki faktörler 
dikkate alınarak belirlenir: 

 Nükleer dâhil, büyük ölçekli savaş riskini azaltmak; 

 Bölgesel güç merkezlerinin oluşumu ve güçlendirilmesi; ulusal, 
etnik ve dini aşırıcılığın güçlendirilmesi; ayrılıkçılığın yoğunlaştırılması; 

 Yerel savaş ve silahlı çatışmanın yayılması; bölgesel silah 
yarışının güçlendirilmesi; 

 Nükleer ve diğer kitle imha silahlarının yayılması; bilgi 
çatışmasının şiddetlenmesi;  

Askeri-siyasi durumu etkileyen istikrar bozucu etkiler: 

 Uluslararası güvenliği (öncelikle BM ve Avrupa Güvenlik ve İş 
birliği Teşkilatı (AGİT)) korumak için var olan mekanizmaları zayıflatma 
(görmezden gelme) çabaları; 

 Sınırlı silahlanma veya silahsızlanmaya ilişkin anlaşmaların 
ihlali; 

 Aşırı milliyetçi, dini, ayrılıkçı ve terörist hareketler, kuruluş ve 
yapıların faaliyetleri; 

Ana dış tehditler 

 Rusya Federasyonu’na yönelik toprak talebi; Rusya 
Federasyonu’nun iç işlerine müdahale; çok kutuplu dünyanın en etkili 
merkezlerinden biri olmasını engellemek, 

 Rusya ve müttefiklerinin sınırlarına yakın silahlı çatışmanın 
varlığı; 

 Rusya’ya komşu ve dost devletlerin topraklarına BM şartı ihlali 
yabancı asker sokulması; 

 Yabancı ülkelerde, Rusya’nın ve müttefiklerinin sınırlarında ve 
Dünya Okyanus’unda bulunan Rusya’nın askeri tesislerine yönelik 
yapılan saldırı (silahlı kışkırtma);  

 Uluslararası terörizm 

 Askeri güvenliğin sağlanması 
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 Rusya’nın askeri güvenliğini sağlamak devlet faaliyetinin en 
önemli alanıdır; 

 Uluslararası güvenlik konularında Rusya’nın çıkarlarını 
görmezlikten gelmek 

 Mevcut koşullarda saldırgan birine (devlet ya da devlet 
koalisyonu) cevap verebilmek için nükleer kapasiteye ihtiyaç 
duymaktadır.  

 Fakat Rusya’nın sahip olduğu nükleer silah, saldırganı 
caydırmak, Rusya ve onun müttefiklerinin askeri güvenliğini, 
uluslararası barış ve istikrarı sağlamak için önemli bir faktördür.  

 Rusya, ona ve onun müttefiklerine karşı uygulanan nükleer ve 
diğer kitle imha silahları kullanıldığı takdirde, ayrıca Rusya’nın ulusal 
güvenliğine tehdit oluşturan konvansiyonel silahlar kullanılan büyük 
ölçekli saldırılarda nükleer silah kullanma hakkını kullanmaktadır.  

Görüldüğü üzere, 1993 yılı askeri doktrinde olduğu gibi 2000 yılı askeri 
doktrini de savunma amaçlı ve Rusya’nın ulusal ve onun 
müttefiklerinin güvenliğini korumak için tasarlanmıştır. Rusya’nın 
askeri politikası silahlanma yarışını durdurmak, olası bir askeri 
çatışmayı önlemek ve caydırıcılığı hedeflemektedir. Başka bir askeri 
çatışma gibi nükleer savaşın önlenmesi Rusya’nın en önemli görevidir. 
Barışı koruma operasyonlarında olduğu gibi birlikler ve askerler, yerel, 
bölgesel, uluslararası ve geniş ölçekli çatışmalara müdahale 
edebilirliğinden söz edilmektedir. Ayrıca Rusya’nın ulusal güvenlik 
kapsamındaki çıkarları, dünyanın stratejik önemi büyük bölgelerinde 
bir Rus askeri varlığını gerektirebilir ve bu meşru sayılmaktadır. 

RUSYA’NIN GÜVENLİK POLİTİKASINDA NATO’NUN GENİŞLEMESİ 

Geçmişten günümüze kadarki dönemde Rusya her daim NATO ile 
güvensizlik sorunları yaşamıştır. Putin Rusya Devlet Başkanlığı’nı 
devraldığında ilk kararları arasında Kosova’da yürütülen hava 
kampanyası2 nedeni ile durdurulan Rusya-NATO ilişkilerini tekrar 
başlatmak olmuştur. Baştan itibaren Putin’in amacı dengeli bir dış 
politika sürdürmek olmuştur. Putin’in dengeli dış politika anlayışı Orta 
Asya ve Kafkasya ile ilişkilerini geliştirmek, Avrupa ile belirli konularda 
fikir birliği sağlamak ve Doğu’ya önem vermektir. Putin 2000-2001 
yılları arasında NATO ile olan ilişkilerini geliştirmek adına Moskova’da 
NATO Enformasyon Bürosu açılması ve bir çalışma planı imzalanması 
için iki adet anlaşma imzalamış, 2001 yılında denizde arama-kurtarma 
ve savunma reformu alanlarında anlaşmalar imzalanmıştır 
(İnformacionnoe Buro NATO v Moskve (Moskova'da NATO Enformasyon 

                                                      
2 1998-1999 yılları arasında Kosova Yugoslavya Devletini oluşturan Sırbistan’dan 
bağımsızlığını istemek üzere çatışmalar başlamıştır. Çatışmaları durdurmak amacıyla 
NATO Sırbistan bölgesinde hava saldırısını düzenleyerek askeri müdahalede 
bulunmuştur. 
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Bürosu), 2011).  

Fakat bu dönemde Putin NATO ile işbirliği ve ilişkilerin ilerlemesi adına 
attığı adımların dışında NATO karşıtı demeçleri ile karşıt-yandaş 
anlayışının çok hassas bir noktada olduğunu göstermektedir. Örneğin, 
11 Eylül 2001’de New York ve Washington’da gerçekleşen terör 
eylemleri binlerce insanın ölmesine yol açmıştır. Bu terör eylemleri 
sonucunda ABD vatandaşları yanında 91 diğer ülkelerin de 
vatandaşları hayatlarını kaybetmiştir.  Hayatını kaybedenlerin arasında 
yüzün üzerinde Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 
ülkelerinden olmuştur (Tragediya 11 Sentyabrya: Maloizvestnie Fakty 
(11Eylül Trajedisi: Az Bilinen Gerçekler), 2014). Bu saldırının ardından 
Rusya söz konusu vahşi terör eylemlerini kınamış, terör ile mücadele 
alanında Rusya-NATO ilişkilerinin gerekliliği önem kazanmıştır. Bu 
terör eyleminin arkasından Rusya’nın güvenlik tehditlerine olan hassas 
tutumu, dünyanın belirli bölgelerindeki politik nüfusu, bulunduğu 
coğrafya ve istihbarat konularındaki başarıları El-Kaide ve 
Afganistan’daki uzantıları ile yürütülen mücadelede kilit rol oynayacağı 
düşünülmekteydi. Putin bu konuda vereceği destek ile NATO içerisinde 
daha geniş bir rol alacağını düşünerek 2002 yılında ABD’nin 
Afganistan’a düzenlediği askeri harekâta destek vermiştir (Mendkoviç, 
2012).  

Bu tür sorunlarda Rusya-NATO beraber hareket edebilirken ayrıca 
Rusya ile NATO ilişkilerinde olan en belirgin sorun Rusya’nın NATO’nun 
doğu genişlemesinden duyduğu güvenlik endişesidir. Geçmişten 
günümüze NATO 7 defa bünyesine farklı ülkeleri katarak genişleme 
yaşamıştır. İlk kez 1952 yılında Kuzey Atlantik Antlaşmasına 
Yunanistan ve Türkiye, 1955 yılında Batı Almanya, 1982 yılında 
İspanya dahil olmuşlardır. 1990’ların başında Soğuk Savaşın bitimi ile 
SSCB’nin dağılmasından sonra ittifak eski Varşova Paktı ülkeleri ile 
istişare için çeşitli mekanizmalar oluşturmaya başlamıştır. Örneğin, 
1991 yılında Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi kurulmuş, 1997 yılında 
Kuzey Atlantik Ortaklık Konseyi olarak değiştirilmiştir. 1994 yılında 
ittifak ve ortaklık statüsüne sahip devletlerle çok yönlü işbirliğini 
geliştirmek için “Barış için Ortaklık” (BİO) programı benimsenmiştir. 
Günümüzde bu program eski Sovyet cumhuriyetleri ile Finlandiya ve 
İsveç dahil 21 ülkeyi bir araya getirmektedir. BİO programına 
başlangıçta olumlu yaklaşan Rus yetkililer Batı tarafından bu 
işbirliğinin Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini üyeliğe götüren bir zemin 
programı olduğunu dile getirmesiyle olumsuz tavır almaya 
başlamışlardır (Yapıcı, 2007, s. 1454).    

1995 yılında ittifak, “Tüm Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini 
güçlendirmek” adına yeni genişleme için yeni koşullarda “eşsiz bir 
fırsatın” meydana geldiği çalışmasını yayınlamıştır. Farklı yıllar içinde 
NATO’ya eski Doğu Bloku ve Sovyet ülkeleri katılmıştır; 1999 yılında 
Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti; 2004 yılında Bulgaristan, 
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Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya; 2009 yılında 
Arnavutluk ve Hırvatistan; 2017 yılında Karadağ. 2004 yılında Baltık 
devletlerinin ve Doğu Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamının NATO’ya 
katılması Rusya’nın güvenlik endişelerini arttırmıştır. Doğu Avrupa gibi 
eski Sovyet devletlerinin askeri anlamda NATO’ya ve ekonomik alanda 
da AB’ne katılmaları endişenin boyutunu arttırmıştır.  

Kasım 2010’da örgütün Lizbon zirvesinde kabul edilen stratejik 
konsepti, yeni üyelere açık kapı politikasını onaylamakla beraber aday 
ülkelerin genel güvenliği zayıflatacak sorunları olmaması gerektiğine 
dikkat edilmiştir. 

Rusya, NATO’nun doğu genişlemesinin Avrupa’da gerilimin artmasına 
yol açtığını dile getirerek ittifakın genişlemesine defalarca karşı 
çıkmıştır. 2014 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayın 
sırasında: 

“Askeri bloğun altyapısı bizim sınırlarımıza yaklaştığı zaman, endişe ve 
probleme neden olur. Rusya cevap olarak misilleme yapması gerekecek 
ve buna da hiç kimse karşı olamaz” 

demiştir (Putin, www.kremlin.ru, 2014).  

12 Mayıs 2015 tarihinde Rusya’nın NATO Daimi Misyonu “Rusya-NATO: 
Mitler ve Gerçekler” başlık altında ittifak ile Rusya’nın ilişkileri ile ilgili 
analiz yayınlamıştır. Analizde NATO’nun doğuya doğru genişlemesi Batı 
liderleri tarafından yapılan vaatlere rağmen – özellikle, 1990 yılında 
Almanya’nın yeniden birleşmesi görüşmeleri esnasında SSCB lideri 
Mikhail Gorbachev’a Almanya Başbakanı Helmut Kohl ve Dışişleri 
Bakanı Hans-Dietrich Genscher’in verdiği sözler – gerçekleştirildiği öne 
sürülmüştür. Bu bağlamda Sovyet Dışişleri Bakanı Eduard 
Shevardnadze ve ABD Dışişleri Bakanı James Baker’in konuşmaları da 
anılmıştır. Aralık 2016 yılında Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov bu 
görüşmelerle ilgili belgelerin ittifak üye ülkelerine teslim ettiğini 
duyurmuştur. Bu konuyla ilgili NATO liderleri resmi anlaşmanın 
yokluğunu öne sürerek devletlerin kendi yollarını belirlemek doğal 
hakkı olduğunu dile getirmektedir (İstoriya Rasşireniya NATO. Dosie 
(NATO'nun Genişleme Tarihi. Dosya, 2017). 

5 Haziran 2017 tarihinde Karadağ’ın NATO’ya dahil edilmesinden sonra 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamasına göre, NATO’nun 
genişlemesi son 30 yılda Avrupa’da gerginliklere yol açmış ve Soğuk 
Savaş hala bitmiş değildir (Chernogoriya Oficialno Stala 29m Chlenom 
NATO (Karadağ Resmi Olarak NATO'nun 29.Üyesidir), 2017).  

Ayrıca Sergey Lavrov daha önce Eduard Shevardnadze ve Helmut Kohl 
gibi liderlerin NATO’nun genişlemesinden bahsetmediklerini ve şimdiki 
liderlerin verilen sözü unuttuklarını dile getirmiştir. Buna ek olarak 
NATO’nun Rusya sınırları yakınında yeni askeri birimlerini ve 
silahlarını bulundurmasını ve ilk kez ABD’nin Baltık ülkelerinde ağır 
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askeri ekipman bulundurmasını dile getirmiştir (Chernogoriya Oficialno 
Stala 29m Chlenom NATO (Karadağ Resmi Olarak NATO'nun 
29.Üyesidir), 2017). 

Ayrıca son zamanlarda Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO’ya dahil olma 
konusu gündeme gelmiştir. Bu gelişmeden sonra Rusya’nın basın 
sekreteri Dmitry Peskov, Kremlin’in NATO’nun Rusya sınırlarına 
yakınlaşmasından endişe duyduğunu ve dengeyi yeniden kurmak için 
önlemler alacağını duyurmuştur.  

“Moskova, NATO’nun sınırlarımıza doğru genişlemesinden güvensizlik ve 
endişe duymaktadır. Biz bunu Avrasya bölgesinde güç dengesine ve 
bizim güvenliğimize tehdit olarak görmekteyiz. Tabii ki Rusya bölgeyi 
dengelemek ve kendi çıkarını ve güvenliğini korumak için önlemler 
alacaktır” (Peskov: Kreml Primet Mery v Otvet na Rasshirenie NATO k 
Granicam Rossii (Peskov: NATO'nun Rusya Sınırına Doğru 
Genişlemesine Karşın Kremlin Önlem Alacaktır), 2017). 

NATO’nun bölgede yeni üsler kurarak Rus sınırlarına yakınlaşabilme 
imkanı ve ABD’nin NATO sayesinde Rusya’yı çevrelemesi Rusya’nın 
askeri önlemlerini arttırmasına neden olmuştur. Rusya’nın NATO’nun 
genişlemesinden duyduğu güvenlik endişesinden dolayı askeri ve 
nükleer kapasitesini de arttırmıştır. Bu bağlamda Rusya Kaliningrad 
şehrindeki askeri birliklerinin sayısını arttırmış ve “Triumf” S-400 gibi 
uçaksavar füzeleri “İskender-M”3 balistik füzelerini de 
bulundurmaktadır.  Yerleştirilen bu füzeler olası NATO saldırısında 
ülkeyi savunmak için konumlandırılmıştır (İtalyanskie Smi: Kaliningrad 
Mojet Dostoyno Otvetit na Preventivniy Udar NATO (İtalyan Basını: 
Kaliningrad NATO Saldırısına Yaraşır Biçimde Cevap Verebilir), 2016). 
Moskova NATO’nun genişlemesine kendisini silahlandırarak cevap 
vermiş ve bu durumda Rusya’nın dış politikası konstrüktivizmin 
savunduğu uluslararası yapı olan NATO’ya göre şekillenmiştir. 

RUSYA’NIN GÜVENLİK POLİTİKASI BAĞLAMINDA GÜRCİSTAN 
MÜDAHALESİ 

Putin döneminde Rusya’nın NATO’nun genişlemesinden duyduğu 
güvenlik tehdit endişesi Batı yanlısı politika izlemeye başlayan ve 
NATO’ya tam üye olmak isteyen Gürcistan ile katlanmıştır. Rusya 
açısından Gürcistan siyasi, ekonomik, enerji, güvenlik gibi birçok 
alanda bölgesel öneme sahip bir ülke konumundadır.  

Eski Sovyet devletleri içinde Gürcistan Rusya ile en çok sorun yaşayan 
devlettir. Örneğin, 2002 yılında Gürcistan’ın Pankisi vadisinde yaşanan 

                                                      
3 RF’nun “İskender” serisi balistik füzeleri ülkenin savunma gücündeki en tehlikeli 
silah olarak sayılmaktadır. Füze menzili 480 kilometredir. Her türlü füze koruma 
sistemlerini bile geçme kapasitesine sahiptir. Füzenin fırlaması 16 dakika fırlatılmaya 
hazır haldeyken ise 4 dakika içerisinde gerçekleşebilmektedir. İkinci bir füze 50 saniye 
içinde fırlayabilme kapasitesine sahiptir. 
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terör olaylarının iki ülkenin de güvenliğini sarstığını ve bu konuda 
tedbir alınmasını isteyen Putin Gürcistan’ı sert bir dille eleştirmiştir. Bu 
olaylar sırasında Çeçen militanlarının aktif rol aldığı ve bölgede yasa 
dışı silah ticareti yaptığı ortaya çıkmıştır. Hatta bu militanların serbest 
bir şekilde Gürcü-Rus sınırından geçerek her iki ülkenin de güvenlik 
unsurunu tehdit altına alması dilekçesi ile Putin yönetimi Tiflis 
yönetimine bir an önce sorunun çözülmesi gerektiğini bildirmiştir 
(Gordienko, 2002). Bu tehditlerden ötürü Rusya bu bölgeye ortak bir 
harekât yapılması konusunda Tiflis yönetimine teklifte bulunmuştur. 
Fakat Tiflis yönetimi sorununun ulusal olduğunu savunarak bu teklifi 
reddetmiştir. Putin yönetimi inisiyatifi eline alarak Ağustos 2002 
tarihinde iki defa söz konusu vadiyi ve içerisinde yer aldığı toplulukları 
bombalamıştır (SŞA Vırazili Protest Rossii v Svyazi s Bombardirovkoy 
Pankisskogo Ushelya Gruzii (ABD Rusya'nın Gürcistan'ın Pankis 
Vade'sini Bombalamasını Protesto Etti), 2002).4 Aynı zamanda bu 
bölgeye askeri bir harekât düzenleyeceğini bildirmiştir. Tiflis yönetimi 
Rusya’nın müdahale etmemesi için kendi bir harekât düzenleyerek 
bölgede ele geçirdikleri teröristleri Rusya ve ABD’ye teslim etmiştir 
(Gruzya Peredala Rossii 5 Chechenskih Boevikov (Gürcistan Rusya'ya 5 
Çeçen Militanı Teslim Etmiştir), 2002).5 

Rusya, Abhazya ve Güney Osetya’ya bu gerilimli ortamda bile belli 
ayrıcalıklar sağlamıştır. Örneğin, Rusya Gürcistan sınırındaki 
teröristlerden gelen tehditlerden dolayı ülkeye 2000 yılından itibaren 
vize uygulamaya başlamış fakat Abhazya ve Güney Osetya bu vize 
uygulamasından muaf tutulmuştur. Rusya Gürcü pasaportuna sahip 
olmak istemeyen bu iki bölgenin vatandaşlarına 2002-2003 yıllarında 
Rus pasaportunu vermiştir. 2005 yılında Abhazya, 2006 yılında Güney 
Osetya kendi pasaportunu vermeye başlamıştır (Jitelyam Yujnoy Osetii 
Perestali Vidavat Rossiskie Pasporta (Güney Osetya Vatandaşlarına Rus 
pasaportun Verilmesi Durdurulmuştur), 2009).6 Rusya aynı zamanda 
31 Mayıs 2002’de yeni vatandaşlık yasası ile Rus vatandaşlarına çifte 
vatandaşlık yasasını çıkarmıştır (Zakon O Grajdanstve Rossiskoy 
Federacii (Rusya Federasyonu'nun Vatandaşlık Yasası), 2002). Söz 
konusu yasa 2006 yıllından itibaren Güney Osetya ve Abhazya’da 
uygulanmaya başlamış ve iki ülke vatandaşı hem Rus hem kendi ülke 
vatandaşlığına sahiptir (Zakon Respubliki Abhaziya O Grajdanstve 
Respubliki Abhaziya (Abhazya Cumhuriyeti'nin Yasası Abhazya 
                                                      
4 Rus yönetimi Pankisi bölgesini Rus uçakların bombalamadığını öne sürmüştür. 
Fakat Gürcü ve ABD yetkilileri bombardımanın Rusya tarafından yapıldığını 
açıklamıştır. 
5 Farklı Arap vatandaşları olan teröristler Rusya ve ABD’ye gönderilmiştir. Haberlere 
göre teröristlerin beşi Rusya’ya on beşi de ABD’ye sevk edilmiştir. Teröristlerin El-
Kaide ile olan bağlantıları da ortaya çıktığı öne sürülmektedir. 
6 Abhaz ve Osetiya bölgesi vatandaşları Gürcü pasaportu almak istemeyince Rusya bu 
bölge vatandaşlarına pasaport 2002 yılında vermeye başlamıştır. Fakat iki bölge 
özerkliğini kazandıktan sonra kendi pasaportunu uygulamaya başlamıştır. Abhazya 
2005’te, Osetiya 2006’da söz konusu uygulamaya geçmiştir. 
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Cumhuriyeti'nin Vatandaşlığı Hakkında), 2005). Tiflis hükümeti bu 
konu ile bölgelerin Gürcistan’dan koparılmaya çalıştığını düşünmüş ve 
Rusya’ya nota göndermiştir. 

İki ülke arasında bu gerginliklerin ışığında bir başka sorun da 
Rusya’nın Gürcistan’da kurulmuş olan askeri üsleri ve konuşlanmış 
birliklerini geri çekmesi konusudur. 2 Kasım 2003 tarihinde yapılan 
genel seçimlerden sonra bölgede siyasi alanda sorunlar yaşanmıştır. Bu 
sorun 23 Kasım 2003’te Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze’nin istifası 
ile başlamıştır. 4 Ocak 2004 tarihinde devlet başkanlığı seçimleri 
düzenlenmiş ve söz konusu seçimlerde Mihail Şaakaşvili %96,7 oy 
alarak kazanmıştır (Lanskoy & Areshidze, 2008, s. 158). 
Şevardnadze’nin devrimi ve yerine Saakaşvili’nin geliş süreci “Gül 
Devrimi” olarak adlandırılmış ve ABD desteği ile başarıya ulaşmıştır. Bu 
olaylardan sonra Rusya ile Gürcistan arasında yaşanılan gerilim 
artmaya başlamıştır. 31 Mart 2001 tarihinde Gürcistan ve Rusya 
Sochi’de Rus askerinin Gürcü topraklarından çıkarılacağına dair 
anlaşma imzalanmıştır. Anlaşmaya göre Temmuz 2001’de askeri üslerin 
Gürcistan’dan geri çıkarılacağı hakkında karar alınmıştır (Kakachiya, 
2008). 

Rusya’nın Gürcistan’a enerji alanında yaptığı zamlar, vize uygulamaları, 
tarım ürünleri başta olmak üzere ihracatta getirdiği kısıtlamalar gibi ve 
daha birçok alanda kurduğu baskılar ülkenin Batı yanlısı politikalarının 
önüne geçememiştir. Bu gerilim 2004 yılında Osetyalılar ve Gürcüler 
arasındaki çatışmalara başlamasına ve daha sonraki yıllarda devam 
etmesine neden olmuştur. Bu çatışmalar 7 Ağustos 2008’de 
Gürcistan’ın Güney Osetya’nın başkenti Tshinvali’de geniş kapsamlı 
hava ve kara operasyonları ile başlamıştır (Pyatidnevnaya Voyna (8-12 
Avgusta 2008 Goda) (Beş Günlük Savaş (8-12 Ağustos 2008)), 2016). 
Bu kapsamlı operasyon öncesi Rusya’nın bir Gürcü köyünü 
bombalaması ve 2006 yılında karşılıklı uçakların düşürülmesi gibi 
olaylar yaşanmıştır. Gerginleşerek devam eden iki ülke ilişkileri Ağustos 
2008’de Rus askerlerinin bölgeye sevk edilmesi ile devam etmiştir. 
Abhazya ve Güney Osetya’nın Rusya’nın yanında da yer alması ile RF 
Gürcistan’ın önemli limanları ve şehirlerini bombalaması üzerine 
Gürcistan Güney Osetya ve Abhazya’dan tamamen geri çekilmiştir.  
Rusya bu çatışmalar ve savaş sırasında burada yaşayan vatandaşların 
can güvenliğinin teminatı olduğunu ve bölgedeki askeri birliklerinin 
barış gücü olduklarını savunmuştur. 7-16 Ağustos arasında yaşanan 
bu savaş AB’nin dönem başkanı Fransa’nın lideri Nicolas Sarkozy’nin 
arabuluculuk yapmasıyla çözüme ulaşmıştır (Nichol, 2009, s. 9-10). Bu 
arabuluculuk bir anlaşma ile sonlandırılmıştır. Anlaşmaya göre: 

- Taraflar askeri güç kullanımına son verecek 

- Kalıcı ateşkes durumuna geçilecek 

- Taraflar karşılıklı insani yardım akışına izin verilecek 



INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN 
RESEARCH III                                                                              

OCTOBER 19-21, 2017 / İSTANBUL 
 

 148 

- Taraflar askeri çatışmalar öncesindeki durumuna geri dönecek 

- Güney Osetya ve Abhazya’nın statüsü ulusal değerlendirmeye 
alınacak. 

Rusya savaş sonrası bu plana uysa bile Güney Osetya ve Abhazya’nın 
2008 yılında bağımsız devletler olarak tanımış ve bu bölgelerde askeri 
varlığına devam etmiştir. Saakaşvili’nin gelmesi ile Batı yanlısı politika 
izlemeye başlayan Gürcistan Rusya’dan uzaklaşmıştır, Gürcistan’ı 
kaybetmek istemeyen Rusya’nın dış politikası uluslararası yapı olarak 
değerlendirilen Gürcistan’daki olaylara müdahale şeklinde görülmüştür. 
Uluslararası yapı Rusya’nın saldırgan politika izlemesine ve bölgede 
aktifleşmesine bir nevi sebep olmuştur. 

RUSYA’NIN GÜVENLİK POLİTİKASINDA UKRAYNA 

Ukrayna 603.700 km²’lik yüz ölçümü ile Doğu Avrupa’nın en geniş 
ülkesidir. Doğusunda ve kuzeydoğusunda Rusya, kuzeybatısında Beyaz 
Rusya, batısında Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatısında 
Romanya ve Moldova ile sınırı mevcuttur. Güneyde Karadeniz ve Azak 
Denizi’ne kıyısı vardır. Bu ülkeler arasında Rusya ile olan kara sınırı en 
uzunu olarak sayılmaktadır (Ukrayna i Ee Sosedi (Ukrayna ve Onun 
Komşuları), 2017). 

Rusya, SSCB’nin dağılması ile günümüzde Ukrayna ve Baltık 
devletlerinin kıyı bölgesinde bulunan önemli deniz limanlarını (Odeski, 
İlichevski, Rijski, Novotalinski, Klaypedski, Ventspilski) ve buradaki 
askeri üslerini kaybetmiştir. RF’nun dış ticaretinin yarısının 
boğazlardan yapıyor olması göz önünde bulundurulursa bölgenin 
Moskova yönetimi için önemi ortaya çıkmaktadır (Mereshko, 2017).  

Jeopolitik anlamda büyük önem taşıyan Ukrayna Asya-Avrupa arasında 
bir kilit sınır bölgesidir. Karadeniz ve Azak Deniz’e açılan kıyıları ile hem 
ticaret hem de askeri anlamda jeopolitik önemi daha da artmaktadır. 
Hatta Ukrayna’sız bir Rusya’nın Asya’ya hapsolacağı 
söylenebilmektedir. Ayrıca Rusya’nın Sevastopol Limanı’nda 
donanmaları mevcuttur. Söz konusu liman Rusya için hayati önem 
taşımaktadır. Rusya’nın Karadeniz’e açılan penceresi şeklinde 
değerlendirilebilmektedir.  

Ukrayna ve Rusya’nın en belirgin sorunlarından biri Sevastopol 
limanının Ukrayna’nın Kırım Özerk Cumhuriyeti içerisinde 
bulunmasıdır (istoriya Sevastopolya i Ego Znachenie Dlya Rossii 
(Sevastopl'un Tarihi ve Onun Rusya İçin Önemi), 2014). SSCB’nin 
dağılmasından sonra limanlarının büyük çoğunluğunu kaybeden RF, 
Ukrayna gibi Karadeniz’e kıyıları olan ülkeleri anlaşmazlıklardan 
çıkacak olumsuz durumlardan dolayı onları kaybetme ya da onların 
NATO’ya katılabilir olasılığını bir tehdit olarak görmüştür.  
Bağımsızlığını kazandıktan sonra Ukrayna Sevastopol’de kendi 
donanmasını kurmak istemiştir. Ukrayna’nın bu girişimi RF tarafından 



INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN 
RESEARCH III                                                                              

OCTOBER 19-21, 2017 / İSTANBUL 
 

 149 

pek hoş karşılanmamıştır. 1997 yılında iki ülke arasında yapılan 
dostluk ve işbirliği anlaşmaları arasında donanma ve Sevastopol limanı 
hakkında da bir anlaşma imzalanmıştır (Fedorov, 1999). Bu anlaşmaya 
göre; 

- Donanmanın %83’ü Rusya’ya bırakılmıştır.  

- Donanma 2017 yılına kadar Sevastopol limanında kalacaktır. 

- Rusya bu anlaşmaya göre liman kirası olarak Ukrayna’ya yıllık 98 
milyon dolar ödeyecektir. 

Bu anlaşmanın ardından 21 Nisan 2010 tarihinde iki ülke arasında 
yeni bir anlaşma yapılmıştır. Bu yeni anlaşma ile Rusya’nın 2017 yılına 
kadar Sevastopol’de kalacak donanmasının süresi 25 yıl uzatılmış ve 5 
yıllık bir opsiyon tanınmıştır. Bu anlaşma ile Rusya Ukrayna’ya satışını 
gerçekleştirdiği doğal gaz satışında %30 indirim uygulayacaktır (Srok 
Prebivaniya Chernomorskogo Flota Rossii na Territorii Ukraynı Prodlen 
na 25 Let (Rus Karadeniz Filosunun Ukrayna'daki Varlığı 25 Yıla 
Uzatılmıştır), 2010). Rusya bu anlaşma ile Karadeniz kıyı güvenliği 
tehdidini bir nebze zayıflatmıştır. Yapılan anlaşma ile Ukrayna’nın 2047 
yılından önce NATO üyeliğinin de yer alamayacağını garantilemiş 
oluyordu.  

Ukrayna enerji verimliliği, geçişi ve güvenliği konularında da Rusya için 
çok önemli bir bölgedir. Rusya’nın Avrupa’ya giden enerji hattının %80’i 
Ukrayna üzerinden geçmektedir. Ukrayna Rusya’nın Avrupa’ya enerji 
satışlarında masrafsız transit geçiş noktasıdır (Kiselev , 2009). Ukrayna 
enerji bağımlılığı konusunda Rusya’ya muhtaç bir konumdadır. Rusya 
Ukrayna’nın yeterli enerji kaynaklarının olmamasını ülke ile geliştirdiği 
tüm politikalarda bir koz olarak kullanmıştır.  

Rusya Ukrayna’ya verdiği önemi ülkenin iç politikasına verdiği önem ile 
de göstermiştir. 2003 yılında Gürcistan’ın “Gül Devriminden” sonra 
2004 yılında Ukrayna’da “Turuncu Devrim” olarak adlandırılan yönetim 
karşıtı halk ayaklanması ortaya çıkmıştır. Bu devrim sonucunda Rusya 
yanlısı politika yürüten Leonid Kuçma’nın yönetimi devrilmiştir. Söz 
konusu devrim ile Batı yanlısı ve Rusya karşıtı politika yürüten Viktor 
Yuşçenko iktidar başına gelmiştir (Lane , 2010). Batı yanlısı 
Yuşçenko’nun iktidar başına gelmesi Rusya’nın yakın çevre güvenlik 
algısı tehditlerini arttırmıştır.  

Ukrayna aynı zamanda nükleer enerji kaynakları olarak da Rusya için 
büyük önem taşımaktadır. SİPRİ verilerine göre Ukrayna Sovyet 
döneminden kalan birçok sanayi alt yapısını geliştirerek 2001-2005 
yılları arasında silah ihraç eden ülkeler arasında 1,8 milyar Euro ile 
dünyada altıncı ülke olmuştur (Ukraina na Shestom Meste v Mire Po 
Eksportu Oruzhiya (Ukrayna Dünyada Silah İhracatında Altıncı 
Sıradadır), 2006). Ukrayna zırhlı askeri araçlar üreterek NATO 
ülkelerine ve yakın çevresine de ihraç etmektedir. Ukrayna’nın bu 
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başarılı hamleleri Rusya’nın yakın takibi ve ilgi odağı haline gelmiştir. 
Sıklıkla işbirliği teklifleri ile gündeme gelen Rusya’ya Ukrayna yönetimi 
2010 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimine kadar sıcak 
bakmamıştır.  

Yaşanan tüm bu gelişmeler sonucunda yeni tehditlere karşı tedbir 
olarak 5 Şubat 2010 tarihinde Rusya ikinci askeri doktrinini kabul 
etmiştir. Söz konusu doktrin dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 
terminoloji ve genel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde Rusya’nın 
askeri güvenliği ve tehditleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ülkenin 
askeri politikaları belirlenmiştir. Dördüncü bölümde ise ülkenin askeri-
ekonomi güvenliğinin geleceği bahsedilmiştir (Voennaya Doktrina 
Rossiskoy Federacii (RF’nun Askeri Doktrini), 2010). 2000 yılında 
onaylanan askeri doktrinde sorunlar yeni doktrinde de yansımış fakat 
bazı değişiklikler getirilmiştir. Örneğin, doktrinde Rusya’nın tehditleri 
olarak NATO’nun doğuya genişlemesi ilk maddede yer almış ve NATO’yu 
kolektif güvenlik sistemini güçlendirme konusunda işbirliği yapılabilir 
kurum olarak göstermiştir (Novie Ugrozi i Voenniy Otvet: Chto İzmenilos 
v Voennoy Doktrine Rossii (Yeni Tehditler ve Askeri Cevap: Rusya’nın 
Askeri Doktrininde Neler Değişmiştir), 2014). Ayrıca yeni askeri 
doktrinde Rusya “nükleer çatışmayı önlemeyi kendisinin temel görevi” 
olarak değerlendirmiştir. Gürcistan’da olduğu gibi Ukrayna’da da Batı 
yanlısı liderin iktidara gelişi ile uluslararası yapı doğal olarak Rus dış 
politikasını etkileyerek bölgede aktifleşmesini sağlamıştır. Buna ek 
olarak, Putin yeni olaylar karşısında ulusal güvenliğini korumak için 
yeni askeri doktrine bile ihtiyaç duymuştur. Gündemin yeni tehditlerine 
cevap veremeyen eski doktrin bazı maddeler eklenerek yenilenmiştir.  

RUSYA GÜVENLİK POLİTİKASINDA KIRIM ÖZERK CUMHURİYETİ: 
ÖNEMİ VE TEHDİT ALGISI 

Kırım Karadeniz ve Azak Denizi’nde yer almakta ve nüfusunu yoğun bir 
oranla Ruslar, Ukraynalılar, Kırım Tatarları ve diğer milletler 
oluşturmaktadır (Obshaya İnformaciya O Krim (Kırım ile İlgili Genel 
Bilgi)).  

Kırım yarımadası Doğu Akdeniz, Kafkaslar ve Orta Asya gibi geçmişte 
çatışmaların merkezi olan bölgeleri kontrol edilebilme özelliği adına 
stratejik bir önem arz etmektedir. Aynı zamanda Kırım’ın yüksek verimli 
doğal gaz ve petrol rezervleri bulunması bölgenin enerji verimliliği 
anlamında ön plana çıkarmaktadır (Prirodnie Resursi Krima i Problemi 
ih Racionalnogo İspolzovaniya (Kırım’ın Doğal Kaynakları ve Onların 
Kullanılması), 2014). 

Rusya’nın Akdeniz’e açılan kapısı, donanma üslerinin bölgesi ve savaş 
gemisi tersanelerinin bu bölgede bulunması stratejik önemini gözler 
önüne sermektedir. Sovyetlerin dağılması ile Kırım bağımsız 
Ukrayna’nın yönetimine geçmiştir. Bu bölgeyi kaybettiğini düşünen 
Rusya bölgenin yeniden kontrol altına alınması gerektiğini 
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düşünmekteydi. Bu yüzden Putin yönetimi göreve geldiği andan itibaren 
Ukrayna, Kırım ve Gürcistan’a aşırı bir önem vermekteydi.  

2004 yılında Ukrayna’daki Turuncu devrim ile iktidara gelen Ukrayna 
Devlet Başkanı Viktor Yushchenko’nun Batı yanlısı tutumları, 
Ukrayna’nın AB ve NATO ile görüşmeleri, Rusya’nın gözlemlediği en 
büyük tehditlerdir. 2006-2008 yılları arasındaki Rusya-Ukrayna 
savaşları gibi nedenler Putin yönetimi kaygılarını ve güvenlik 
endişelerini en üst noktaya çıkarmıştır. 2013 yılında Ukrayna Devlet 
Başkanı Viktor Yanukoviç’in AB ile serbest ticaret anlaşmasını kabul 
etmemiştir.7 Akabinde başlayan protesto gösterileri ile mevcut 
yönetimin devrilmesi sonucunda Putin yönetimi Ukrayna’yı ve 
dolayısıyla Kırım’ı kaybedeceğini düşünmüştür. Bu kayıp Rusya’nın 
Batı dünyasına birçok alanda kaybetmesi anlamına geliyordu.  

21 Şubat 2014’te Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç aylar süren 
gösterilerden sonra Rusya’ya kaçmıştır. Ukrayna’da Batı yanlısı yeni bir 
hükümet kurulmuş ve Rusya yeni hükümeti tanımamış ve darbe 
girişimi olarak nitelendirmiştir. 23 Şubat’ta Sevastopol’da Rus yanlısı 
milis güçlerin eylemleri başlamıştır. Ortaya çıkan milis güçler birçok 
stratejik noktayı kuşatmışlardır. Mart ayına gelindiğinde 
Sevastopol’daki Ukrayna donanmasını Rus donanması kuşatarak teslim 
olmalarını istemiş ve Simferopol şehrindeki birlikler kuşatılarak çıkışları 
engellenmiştir. Bu gelişmeler ile birlikte Kırım Yüksek Konseyi Rusya ile 
birleşip birleşmeyeceklerini bir referandum ile belirleyeceklerini ilan 
etmiştir. 16 Mart 2014’te yapılan referandum Moskova’nın beklediği 
şekilde yüksek katılım ve Rus vatandaşların sayı üstünlüğü ile Kırım’ın 
Rusya’ya bağlanması şeklinde sonuçlanmıştır (Dogovor Mujde RF i 
Respublikoy Krım o Prinyatii v RF Respubliki Krım i Obrazovanii v 
Sostave RF Novyh Subyektov (Rusya ve Kırım Arasında Kırım'ın 
Rusya'ya Dahi Olmasına İlişkin Anlaşma), 2014). Bir gün sonra Kırım 
parlamentosu resmi olarak Rusya’ya talebi iletmiş ve 17 Nisan 2014 
tarihinde Putin Yönetimi bu talebi imzalamış ve Kırım resmen Rusya 
topraklarına dâhil edilmiştir. 

Putin yönetimi Kırım’da yaşanan bu gelişmelerden büyük bir kazanç ve 
başarı sağlamıştır. Aynı zamanda Putin batıya neler yapabileceğini 
göstermiş, büyük bir tehdit algısından kurtulmuş, Ukrayna’ya büyük 
bir gözdağı vermiş, bağımsız eski Sovyet ülkelerini uyarmış, stratejik 
çıkarlarını korumuş ve bölgedeki başarısını arttırmıştır.  

Putin 18 Mart 2014’de Kremlin’deki konuşması ile Kırım işgalini ve  
“Putin Doktrini” olarak adlandırılan yeni doktrinin temellerini 
anlatmıştır. Bu açıklamalara göre; 

                                                      
7 Sözleşmeyi Yanukoviç’in imzalamaması üzerine halk ayaklanmaları ortaya çıkmış ve 
Yanukoviç yönetimi devrilmiştir. 
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- Rusya Batı’yı güvenilmez olarak adlandırmıştır. Putin’in 2007 
yılında Münih’te yaptığı8 ve Rusya’nın güvenlik endişelerini anlattığı 
konuşmanın dikkate alınmadığından ve NATO’nun doğuya doğru 
genişlemesinin devam ettiğinden bahsetmiştir (Putin, Vıstupleniya i 
Diskussiya na Munhenskoy Konferencii po Voprosam Politiki 
Bezopasnosti (Siyaset ve Güvenlik Konuları ile İlgili Münih 
Konfernasında Konuşma ve Tartışma, 2007). 

- Rusya yakın çevresinde yaşayan Rusça konuşan veya etnik 
Rusların haklarını korumanın Rusya’nın temel ilkelerinden biri 
olduğunu savunmuştur. 

- Rusya’nın ABD ve Avrupa ülkelerinin uyguladığı ambargolara 
alışık olduğunu ve bu ambargoların Rusya açısından etkili bir tutum 
olmayacağını, kendi çizgilerinde ilerlemeye devam edeceklerini 
açıklamıştır. 

- Kırım ilhakında Rusya’nın hukuka uygun davranmadığı 
yorumlarına karşı; uluslararası hukukun artık bir kurallar bütünü 
olmadığını ve uluslararası bir norm olmaktan çıktığını dile getirmiştir. 

- Konuşmasında Rusların çok bölünmüş büyük bir ulus 
olduğundan ve Ukrayna’da yaşayan Rusların da Rusya’nın çok önemli 
bir parçası olduğuna değinmiştir. 

Ukrayna’da yaşanan çatışmalar, Afganistan ve Orta Doğu’da yaşanan 
gelişmeler sonrası Putin 26 Aralık 2014 tarihinde üçüncü askeri 
doktrinini (Voennaya Doktrina Rossiskoy Federacii (RF’nun Askeri 
Doktrini), 2014) kabul etmiştir. Bu doktrinin hazırlanmasında Kiev’in 
NATO üyeliğine adım atması önemli bir rol oynamaktadır. Doktrinde 
öne çıkan başlıklar; 

 Eğer Rusya’ya ve onun müttefiklerine 9 karşı herhangi bir KİS 
kullanıldığı takdirde Rusya nükleer silah kullanım hakkına sahiptir. 

 Rusya devletin varlığını tehdit eden konvansiyonel silahlar ile 
saldırıda nükleer silah kullanma hakkına sahiptir. 

 Daha önce hiçbir doktrinde yer almayan diğer bir konu ana askeri 
tehdit olarak NATO ve ABD belirlenmesidir. 

Konstrüktivist teorinin ortaya koyduğu, yapı-kimlik-dış politika ilişkisi 
Batı’nın Ukrayna ile yakınlığı, Rusya’nın Ukrayna ve Kırım’ı kaybetme 
olasılığı Putin’in dış politikasını ve Rusya’nın çıkarlarını etkilemiş ve 
Putin yeni tehditlere karşı yeni askeri doktrinini kabul etmek zorunda 
                                                      
8 2007 yılında güvenlik politikası bağlamında gerçekleşen Münih Konferansı’nda Putin 
ABD ve NATO’yu güvenlik kaygılarını dile getirerek eleştirmiştir ve sert uyarılar 
yapmıştır. 
9 Abhaz ve Osetiya bölgesi vatandaşları Gürcü pasaportu almak istemeyince Rusya bu 
bölge vatandaşlarına pasaport 2002 yılında vermeye başlamıştır. Fakat iki bölge 
özerkliğini kazandıktan sonra kendi pasaportunu uygulamaya başlamıştır. Abhazya 
2005’te, Osetiya 2006’da söz konusu uygulamaya geçmiştir. 
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kalmıştır. 

RUSYA’NIN GÜVENLİK POLİTİKASINDA SURİYE  

Putin dönemi Rusya-Suriye ilişkilerine değinmeden iki ülke ilişkilerinin 
tarihi geçmişine bakmakta fayda vardır. SSCB’nin Suriye ile 1946 
yılında başlayan ilişkileri askeri, ekonomik, enerji ve daha birçok 
alanda hızlı bir şekilde devam etmiştir. 1954 yılında Arap Ulusunun tek 
bir sosyalist devlette birleşmesini amaçlayan siyasal milliyetçi sol parti 
Baas’ın yönetimindeki Suriye SSCB’nin Ortadoğu’daki en önemli ortağı 
olmuştur. SSCB bu dönemde askeri ve ekonomik alanda Suriye’ye 
büyük destek vermiştir. İki ülke istihbarat alanında da güçlü 
müttefikler haline gelmiştir. Suriye Rusya’nın Ortadoğu ve Akdeniz 
kıyılarındaki istihbarat anlamında en kuvvetli müttefiki olarak 
görülmektedir. İki ülke arasında nükleer alanda da ortak çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Nükleer alanındaki ilk anlaşma 1983 yılında 
imzalanmıştır. Bu anlaşma “Barışçıl Araçların Değişimi ve İşbirliği” 
olarak adlandırılmıştır (Doncov, 2006, s. 225-231).   

1980 yılında SSCB’nin kendi içerisindeki sorunlarından dolayı iki ülke 
arasındaki ilişkiler zayıflamıştır. 2000 yılında Putin yönetimine giren 
Rusya Federasyonu Ortadoğu’nun merkezi Suriye ile ilişkilerine önem 
vermiş ve başlattığı yeni politikalar ile iki ülke arasındaki zayıflayan 
ilişkileri yeniden canlandırmayı hedeflemiştir. Putin yönetimi iki ülke 
arasındaki ilişkileri güçlendirmek isterken aynı zamanda Suriye’nin 
jeopolitik öneminin ve uluslararası arenada yankılanan durumunun 
Rusya açısından ulusal güvenlik endişeleri taşıdığını saptamıştır. Rusya 
için Suriye’nin önemi ve güvenlik endişeleri aşağıdaki başlıklar altında 
incelenebilir: 

 Suriye SSCB döneminden bu güne kadar Rusya’nın en büyük 
silah alıcısıdır. Putin yönetimi ile bu ticaret hacim kazanmıştır. Şam ile 
Moskova arasında 2008-2011 yılları arasında yapılan silah 
sözleşmelerin değeri 1,49 milyar dolara ulaşmıştır. Rusya aynı zamanda 
Suriye’nin askeri araçlarındaki yedek parça, uçak ve tank tedarikçisidir 
(Kalinina, 2013). Suriye bir anlamda silah ticareti konusunda Rusya’ya 
bağımlı bir konumdadır. Rusya açısından baktığımızda Suriye’nin silah 
ticareti pazarı ekonomik anlamda Moskova için önem taşımaktadır. 

 Moskova’nın en önemli güvenlik endişelerinden bir diğeri 
Suriye’de yer alan Rusya’ya ait Tartus Deniz üssüdür (Saunders, 2012). 
Bu üssün Akdeniz kıyılarındaki önemi büyüktür ki, Putin yönetimi 
2009 yılında bu üssü geliştirmeyi hedefler dâhilinde yer vermektedir. 
Üssün gerekli gelişmeyi sağlaması büyük donanma gemilerinin de 
kullanımı anlamına gelmektedir. Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi ve 
diğer grupların yönetime geçmesi ile bu üssün kaybedilmesi Rusya’nın 
Akdeniz kıyılarındaki üssünün kaybetmesi anlamına gelecektir. Bu 
Rusya’nın Ortadoğu güvenlik endişeleri arasındadır. 
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 Putin yönetimi göreve başladığı ilk andan itibaren NATO ve AB’nin 
genişlemesi güvenlik endişesi konularından bir diğeridir. Tüm 
söylemleri, askeri doktrinleri, dış politikaları ve yakın çevresi ile 
ilerleyen ilişkileri bu endişeyi netleştirmiştir. Rusya için Ortadoğu’nun 
merkezi Suriye’de oluşabilecek yeni bir yapılanma ile bölgede NATO, AB 
ve ABD’nin genişlemesi Rusya’nın en büyük güvenlik endişelerinden 
biridir. Putin yönetimi bölgede NATO, AB ve ABD’nin genişlemesinin 
Moskova’nın en büyük müttefiklerinden olan İran’ı zayıflatma çabası 
olduğunu ve böyle bir oluşumun Rusya’nın Ortadoğu’daki varlığını 
yitirmesine neden olacağını düşünmektedir.  

 Suriye’de İslami örgütlerin giderek yayılması ve katılımın 
güçlenmesi gibi konulardan dolayı Rusya’nın bölgedeki güvenlik 
endişeleri daha da artmaktadır. Federal Güvenlik Teşkilatı Generali 
Sergey Smirnov’un açıklamalarına göre, 2400 Rusya vatandaşının bu 
bölgedeki İslami örgütlere katıldığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak 
Orta Asya ülkelerinden (özellikle Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üye 
ülkeler) toplamda 3000 kişinin bu örgütlere katılması Moskova’nın 
endişesini kanıtlar niteliktedir (Okolo 2,4 tysyachi Rossiyan Vstupili v 
Ryadi İG (2,4 bin Rusyalı İŞİD'e Dahil Olmuştur), 2015). Kafkasya 
Emirliği gibi Rusya’nın terör örgütü olarak kabul ettiği örgütün bu 
bölgedeki İslami örgütlere bağlılıklarını açıklaması bu konudaki 
güvenlik endişelerini kuvvetlendirmiştir. Rusya sadece bu örgütlere 
katılımın artmasından değil bu katılımların savaş sonrası ülkelerine 
dönmeleri Rusya’nın istikrarsızlaşmasına neden olacağını 
düşünmektedir. 

 Rusya’nın bir diğer kaygısı bu bölgedeki enerji ticareti 
konusudur. Bu konudaki büyük endişesi Katar’dan başlayıp Suriye 
üzerinden Avrupa’ya taşınması planlanan doğal gaz boru hattı projesidir 
ki, zira enerji konusunda kendisine rekabet yaratabilecek boru hatları 
projelerinden rahatsızlık duymaktadır (Krutihin, 2015).   

 Rusya Suriye’de olası bir yönetim değişikliği meydana gelirse 
ülkenin saygınlığını yitirmesine yol açacağını düşünmektedir. Buna ek 
olarak NATO, AB ve ABD’nin bölgede genişlemesi ile Rusya’nın en 
büyük müttefiki olan İran’a yaklaşması ülkenin endişe kaynağıdır. 
Bunun ötesinde, gerçekleşebilecek bu senaryo ile “güçlü müttefikini 
savunamayan Rusya” söylemelerinin BDT ülkeleri arasında Moskova 
yönetimi karşıtlığı ve zayıflığı olarak nitelendirilmesi Rusya’nın diğer 
endişelerinden biridir. 

Rusya taşıdığı bu güvenlik endişeleri bağlamında hızlı politikalar 
geliştirmiş ve Ortadoğu’nun merkezi Suriye’nin ve Esad rejimini 
destekler nitelikte girişimlerde bulunmuştur. Örneğin, 21 Mart 2012 
tarihinde Rusya Federasyonu ve Çin, BM Suriye özel temsilcisi Kofi 
Annan’ın hazırladığı altı maddelik barış çabaları içerikli planını 
desteklemiştir (Gubaydullina & Bolatbek, 2013). Yine Rusya Çin ile 
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birlikte BM güvenlik konseyinin Suriye ve Esad rejimine karşı 
yaptırımlar ve kınama kararını birkaç defa veto etmiştir. İlk veto hakkını 
Rusya 4 Ekim 2011 tarihinde BM’in Suriye yetkililerin saldırıları 
durdurmazsa yaptırım uygulanacağı kararı sonucu kullanmıştır. İkinci 
veto hakkını 4 Şubat 2012 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar 
Esad’ın yönetimi bırakması kararı karşısında kullanmıştır. 19 Temmuz 
2012 tarihinde iki ülke gene benzer kararlardan dolayı üçüncü defa 
veto kararını kullanırken son veto hakkını 22 Mayıs 2014 yılında 
kullanmıştır. RF 30 Haziran 2013 Cenevre-1 görüşmelerinde BM ile 
kabul edilen Beşar Esad’ın da yönetimde olduğu kararı desteklemiştir. 
22 Ocak 2014 tarihinde Suriye krizini çözmek için Cenevre-2 
görüşmeleri gerçekleşmiştir (Rol Rossii v Uregulirovanii Voorujennogo 
Konflikta v Sirii. Dosie (Suriye Krizi Çözmede Rusya'nın Rolü. Dosya), 
2015). Bu görüşmede de Esad ve mevcut yönetimin yanında olduğu 
söylemler kullanmıştır. ABD yönetimi Esad rejiminin kimyasal silah 
kullandığı iddiaları ile suçlayarak askeri müdahale başlatacağını 
bildirmiştir. Fakat Rusya Esad rejimini desteklemek ve ABD’nin askeri 
müdahalesini engellemek adına masaya kimyasal silahların teslimi 
içerikli anlaşma ile bu müdahaleyi engellemiştir.  

Rusya’nın Suriye’deki politikaları konstrüktivizmin savunduğu 
uluslararası yapı olarak değerlendirilen ABD, NATO ve AB ülkelerinin 
bölgedeki aktif dış politikalarından dolayı şekillenip kendine göstermeye 
başlamıştır. Uluslararası yapı ile Putin’in kimliği Rusya 
Federasyonu’nun dış politikasını aktif hale getirmektedir. Diğer bir 
ifadeyle, bütün güçler bölgede yoğunlaşarak kendi çıkarı için mücadele 
ederken, Rusya da kendine ait payı kapmaya yada korumaya 
çalışmaktadır. 

SONUÇ 

Batı dünyasının (ABD ,NATO ve AB) mevcut çıkarları adına 
uyguladıkları  politik adımlar  RF’nun ulusal güvenlik politikalarının 
değişimine sebep olan en büyük etken olmuştur.  Putin yönetimindeki 
Rusya,  mevcut ve yeni tehdit algılarını önleyici politikalar geliştirerek 
ilerletmiştir. Bu Rusya’nın Gürcistan müdahalesi, Kırım ilhakı 
sürecinde ve Suriye krizinde görülmüştür. Konstrüktivizmin savunduğu 
kimlik, dış politika ve yapının birbirini etkilemesi Putin kimliği, 
Rusya’nın dış politikası ve yapı arasındaki etkileşimde ortaya 
konulmuştur. Çalışmanın sonuçlarına Putin’in sert kimliği ve yapı 
Rusya’nın dış politikasını şekillendirdiği, ayrıca yapıya göre Putin 
kimliğini belirlenmesi ortaya çıkmıştır.   
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ABSTRACT 

Our Islamic world, especially the Middle East, is going through a difficult phase, one of the most difficult 
stages of sectarian, ethnic and factional conflicts, which has changed many of the universal elements of 
Islamic identity, as well as the numerous political, economic and social problems. However, the 
emergence of the problem of sectarian sectarianism in our Islamic world has a significant impact on the 
extent of harmony and the formation of a unified cultural identity. 

There is no doubt that the whole world is going through the stage of major civilizational formations and 
therefore any civilization undergoing internal conflict will affect the extent and strength of that 
civilization among the different world civilizations. 

Conflicts in Iraq, Syria, Yemen, sectarian and communal divisions in Lebanon, and intervention by a 
particular country have polarized sectarianism by other countries, especially the Gulf States and Turkey, 
where they have become a hydrocarbon. The extent and seriousness of these sectarian policies by Iran 
and its followers sectarian politics and the conflict between Sunnis and Shiites and the superiority of 
sectarian identity as well as national identity, the impact on the social formations of other countries, in 
addition to those sectarian conflicts lead to waste effort Common to the Islamic identity in the context of 
sectarian competition and weaken its competition with global civilizations, and these policies lead to the 
intensification of terrorism and violence in the Islamic world. 

Keywords: Islamic Identity, Sectarian Identity, Regional Identity, Shi'a Sunnis, Identity Identity 

 الصراعات الطائفية في الشرق األوسط وأثرها على الهوية الحضارية
 االستاذ المساعد الدكتور                                 الباحثة

 حارث قحطان عبدهللا                              حنين ابراهيم عبدهللا
كلية العلوم السياسية . –جامعة تكريت   

 رئيس قسم العالقات الدولية
. 

 

 الملخص:

ب مراحله وهي مرحلة يمر عالمنا اإلسالمي والسيما منطقة الشرق األوسط  في مرحلة صعبة تعد من اصع  
الصراعات الطائفية والعرقية والفئوية ، مما أدى الى تغيير الكثير من المقومات الجامعة للهوية اإلسالمية ، فضالً 
عن مايعانيه من مشاكل متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية . إال أن بروز مشكلة الطائفية المذهبية في عالمنا 

ى انسجام وتشكيل الهوية الحضارية الموحدة .اإلسالمي له أثر كبير في مد  

والشك ان العالم باسره يمر في مرحلة التشكيالت الحضارية الكبرى ومن ثم فأن أي حضارة تمر بصراع داخلي   
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 سيؤثر على مدى وقوة تلك الحضارة بين الحضارات العالمية المختلفة.

حة الرئيسة في العالم اإلسالمي والتي تشهد توتر في وتعد منطقة الشرق األوسط بالتحديد هي المنطقة والسا   
الصراع الطائفي ، فالصراعات في العراق وسوريا واليمن واالنقسام الطائفي والمجتمعي في لبنان والتدخل من قبل 
دولة معينة ادى الى استقطاب مذهبي من قبل دول اخرى والسيما دول الخليج العربي وتركيا حيث اصبحوا 

وخطورة هذه السياسات الطائفية من قبل ايران ومالهذه السياسة الطائفية  والصراع بين السنة  يدروكون مدى
والشيعة وتغليب الهوية المذهبية  وكذلك الهوية القومية ، من أثر في التكوينات المجتمعية للدول االخرى .فضالً عن 

اإلسالمية في ظل التنافس المذهبي وإضعاف أن تلك الصراعات الطائفية تؤدي الى إضاعة الجهد المشترك للهوية 
 تنافسها مع الحضارات العالمية ، كما أن هذه السياسات تؤدي الى زيادة حدة اإلرهاب والعنف في العالم اإلسالمي .

: الهوية اإلسالمية ، الهوية المذهبية ، الهوية اإلقليمية ، السنة الشيعة ، الهوية االحضارية   الكلمات المفتاحية
  

 االسئلة البحثية:

هل إضعف الصراع الطائفي في الشرق األوسط من إبرز الهوية اإلسالمية والحضارة اإلسالمية بين  -1
 ت والهويات العالمية الحضارا

  لقد زاد الصراع الطائفي بين الدول اإلسالمية من تصاعد حدة االرهاب والعنف  -2

وسوف نتطرق خالل دراستنا هذه من خالل مباحث رئيسة هما.    

 المبحث األول : االطار النظري للدراسة

 المبحث الثاني: أسباب ظهور الصراعات الطائفية في الشرق األوسط.

ثالث : اثر هذه الصراعات على الهوية اإلسالمية الحضارية .المبحث اال  

 المبحث األول : االطار النظري للدراسة

القول أن قضية التعريف بالمفاهيم على الصعيد النظري واإلجرائي من القضايا األساسية في العلوم  يمكن 
المفاهيم التي تستخدمها، فالدراسة التي تخلو االجتماعية ، ومنها علم السياسة ، وان أي دراسة ينبغي أن تبدأ بتحديد 

من تحديد المفاهيم ومصطلحاتها تكون قاصرة، ألن عنصرها األساسي الذي يربطها بمفاهيمها األساسية مفقودة، 
وعليه تصبح تلك الدراسة عديمة المنفعة، وغير قادرة على تحديد محتوياتها. وهذا هو الحد األدنى لسالمة المنهج 

ي تقوم عليه أي دراسة ، اذن فإن من أهم قضايا البحث العلمي مسألة تكوين المفاهيم فتقييم وتحليل أي العلمي الذ
دراسة يتم ضمن اطار مجموعة من المفاهيم واألفكار التي عادةً ما تحمل في طياتها دالالت فكرية، يستطيع الباحث 

ره، وتبيان السبب وراء تبني مفهوم ما دون النقدي أن يكشف عنها بدراسة تاريخ المفهوم وظروف نشأته وتطو
غيره، ومن ثم فإن استخدام مفهوم ما ليس مجرد مسألة لغوية أو لفظية، ولكنه في الحقيقة اختيار فكري فالمفهوم هو 
 القاعدة األمبريقية للعلم ، لذا البد من السعي وراء المفاهيم، حيث ال يرتقي العلم ما لم يتحرك وراء صياغة المفاهيم
)
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1.(  

ً بالمفاهيم ذات الداللة االصطالحية عليها بين جمهور هذه المعارف أو  ً وثيقا فالمعارف والعلوم المنظمة ترتبط ارتباطا
المختصين بها. فالمعرفة التي يتم تحويلها كمياً ، البد أن يعبر عنها في النهاية بلغة طبيعية في صورة مفاهيم ومصطلحات، 

ما لم تستند الى المفاهيم ذات مدلوالت قاطعة الداللة ومحددة المضمون، فهي التصل للباحثين إال  وعليه فالمعارف ال تتقدم
).2من خالل وسيط لغوي في صورة مفاهيم، تعكس الواقع وتحوله الى مادة قابلة للفهم (  

والمعاني بهدف توصيلها  وعلى ذلك فإن المفهوم هو الوسيلة الرمزية التي يستعين بها الباحث للتعبير عن االفكار     
للناس، فالمفاهيم هي البناء الرئيس الذي تؤسس عليه النظريات. والبحث العلمي يقوم بناؤه على إطارين األول مفاهيمي 
يتعلق بتكوين المفاهيم بحيث يُكًون نظرية ذات صلة بالواقع، واآلخر اجرائي يتعلق بالمؤثرات الموضوعية التي تدخل على 

تساعد على فهم الظاهرة محل البحث. وعليه سنقوم بالتطرق الى عدة مفاهيم من أجل فهم دراسة موضوع هذا المفهوم و
 البحث.

 أوالً : مفهوم الطائفية.

سنعرض هنا تعريف مفهوم الطائفية اللغوي واإلصطالحي الذي يتضمن اتجاهين متباينين حول مفهوم الطائفية اجاه سلبي  
 وآخر إيجابي.

لمة أصلها الطائفة، والطائفة من الشيئ جزء منه، والطائفة الرجل الواحد، وقيل الرجل الواحد فما فوقه، ويقال الطائفية لغة ك
، ويذكر العالمة 3طائفة من الناس وطائفة من الليل، والطائفة الجماعة من الناس وتقع على الواحد كأنه أراد نفسا طائفة

المحيد أن الطائفة من الشيئ القطعة منه، أو الواحد فصاعدا أو الى األلف، اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب في القاموس 
، أما اصطالحاً فسنورد فيما أهم التعريفات التي تتضمن رؤى متباينة حول 4أو أقلها رجالن أو رجل فيكون بمعنى النفس

 مفهوم الطائفية، ثم تقديم تعريف شامل وهي كاآلتي:

تجاه مجموعة من المفكرين وسنعرض مجموعة من التعاريف التي تدور حول هذا اإلتجاه السلبي: ويتزعم هذا اإل -1
 اإلتجاه.

تعريف سعيد السامرائي: الطائفية هي تنشئة تقوم على الضغينة والنفاق تجاه الطرف االخر، فهي شعور السني  -
ل نتيجة الشحن بالضغينة تجاه الشيعي، وشعور الشيعي بالضغينة تجاه السني ، وهذا كله بدون سبب واضح ب

 .5بالمشاعر العاطفية وتلفيقات كل طرف ضد آخر

تعريف حسين موسى الصفار: الطائفية في مجالها السياسي هي اعتماد لسياسة التمييز الطائفي بين المواطنين  -
 .6وتشجيه حاالت الصراع المذهبي ألغراض سياسية

تحديد مصالح األمة، بل تسعى الى ضمان  تعريف عزمي بشارة: الطائفية هي ظاهرة حديثة أبعد ما تكون عن -
. أي أن الطائفية حسب الكاتب 7مصالح ضيقة للطائفة وأفراردها، وتؤدي الى تهميش المصالح الوطنية والقومية

كإطار نظري ليس لها وجود في الماضي، وليس هنالك استخدام للمصطلح بالمعنى السلبي أو اإليجابي تريخيا، بل 
 جموعة أو قلة قليلة من الطائفة لتخدم مصالحا بشكل خاص.هي ظاهرة استحدثتها م

تعريف زياد حافظ: الطائفية شكل من أشكال التحزب، وهي في العديد من الحاالت تتناقض مع الديمقراطية، كما  -
أنها تعني الشمولية في جوهرها، بحيث تمنع تمثيل كافة المواطنين وتحد من الرغبة في االستقاللية، إضافة الى 

                                                      
1   - Isaak Alan C., Scope and Methods of Political Science: An Introduction to the 
Methodology of Political Inquiry. (III: The Dorsey Press, 1969) P.60.                                                                        
2  - Satori Giovanna, Guidelines For Concept Analysis, In: Satori Giovanna (ed), Social 
Science Concepts: A Systematic Analysis, London, Sage Publication, 1984.P.15.                                          
3 .2723،ص1981،( تحقيق عبدهللا الكبير، محمد حسب هللا، هاشم الشاذلي)، القاهرة: دار المعارف،لسان العربابن منظور،  -    
4 تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة إشراف محمد العرقسوسي)، بيروت مؤسسة ، ( القاموس المحيدمجد الذين الفيروز أبادي،  -  

.833،ص2005، 8الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط  
5 .43،ص1993، 1، لندن: مؤسسة الفجر، طالطائفية في العراقسعيد السامرائي،  -    
6 .7،ص1،2009لثقافي العربي، ط، المركز االطائفية بين السياسة والدينحسين موسى الصفار،  -    
7 الطائفية خطر يحدق ببناء الثورات العربية للديمقراطية ،( ندوة علمية بعنوان الثورة العربية المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  - 

).2012ياسات (، الدوحة(قطر): المركز العربي لألبحاث ودراسة السوالديمقراطية: جذور النزاعات الطائفية وسبل مكافحتها)  
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ك فهي تنشر ثقافة الخوف، واألسوء من ذلك تعميق العنصرية والتي تكون نتيجة لتلك النظرة السيئة التي تحملها ذل
 .8كل طرف ضد اآلخر

اإلتجاه اإليجابي: تتضمن هذه الرؤية أن الطائفية مصطلح سليم في األصل، لكنه بمرور الوقت وتطور األحداث  -2
 قيقي وأهم التعاريف في هذا الشأن:الصف بمفاهيم أخرى فحيدت عن معناها الح

تعريف الدكتور طه العلواني: يتضمن مفهوم الطائفية فكرة القلية العددية الصغيرة المتحركة في إطار الكل  -
المشدودة اليهن بغض النظر عن دينها أو عرقها أو لغتها، وقد ظل المفهوم يستخدم لإلشارة الى كيانات متعددة 

ضهر مفهوم باعتباره أزمة إال في اآلونة األخيرة، وذلك تحت تأثير عوامل داخلية مختلفة في خصائصها، ولم ي
وخارجية، مما جعل المفهوم يمزج بمفاهيم أخرى ذات مضمون فكري أو فلسفي أو عرقي أو مذهبي او ديني 

في إطار الكل ، ويحاول ان يستدل في رؤيته باداللة اللغوية للطائفية التي تعني تحرك الجزء 9وأصبح بديال لها
 وربما في صالحه ، وهو مايعني سالمة المفهوم في األصل وعدم داللته على أي معنى سلبي.

تعريف الدكتور لطف هللا عبد العظيم خوجة: الطائفية مصطلح ال يدل على عدوان والقتال، وإنما تعصب في  -
و لم يكن كذلك لما اختار الشخص طائفة اإلنتماء الى طائفة يحمل على استحسان مذهبها والدفاع عنه وذم غيره، ول

، أي أنه من الطبيعي اعتبار 10على غيرها من الطوائف وال يلزم من طائفية الشخص االعتداء على اآلخرين
الطائفية انتماء الى فرقة أو مذهب معين، هذا االنتماء يقتضي اإلعجاب بالطائفة التي ينتمي اليها الفرد الى حد عدم 

بل وانتقاص الطوائف األخرى وهذا حسب المفهوم السابق اليعيب من الطائفية مادام الخالف القبول بإنتقادها 
 اليصل الى حد اإلعتداء والصدام مع اآلخرين.

 ومن ما تقد يتضح ان مفهوم الطائفية مصطلح شديد التباين فقد تكون ايجابية وقد تكون سلبية حسب مدخالتها ومخرجاتها. 

السياسية: ثانياً: مفهوم الطائفية  

في ظل المفهوم نتحدث عن الطائفية في ميدان خاص وهو الميدان السياسي، اي انتقال الطائفية من تواجدها على مستوى 
 األفراد داخل المجتمع الى التمثيل السياسي للطوائف التي ينتمي اليها هؤالء األفراد وتجسيدها على مستوى الدولةـ

السياسية بانها نظام سياسي اجتماعي متخلف يرتكز على معاملة الفرد كجزء من فئة فالموسوعة السياسة تعرف الطائفية 
دينية تنوب عنه في مواقفه السياسية ولتشكل مع غيرها من الطوائف الجسم السياسي للدولة، وهذا النظام هو كيان ضعيف 

ا برهان غليون فيرى الطائفية تنتمي . ام 11ألنه مكون من مجتمع تحكمه اإلنقسامات العمودية التي تشق وحدته وتماسكه
الى مجال السياسة المجال الدين، وهي تعني مجموعة الظواهر التي تعبر عن استخدام العبيات الطبيعة الدينية واإلثنية 
والزبائنيةالمرتبطة بظاهرة المحسوبية والمافيا، وذلك من أجل اإللتفاف على قانون السياسة العمومية،وتحويل الدولة 

في حين يعرفها . 12طة العمومية من إطار لتوليد إرادة عامة ومصلحة كلية الى أداة لتحقيق مصالح جزئية وخاصةوالسل
حسين العادلي بأنها منهج يقوم على تسيس اإلنتماء الطائفي للمواطن وأدلجته في الحياة السياسية، وهي تعارض فكرة العقد 

نين أحرار متكافئين ومتساوين بغض النظر عن هوياتهم اإلجتماعي الذي يفترض بالدولة وجود مجموع مواط
.13اإلجتماعية  

ورغم هذا المفهوم السلبي للطائفية السياسية فهناك من يراها بأنها نظام قانوني يناسب الدول متعددة اإلثنيات والطوائف أكثر 
.14من أي صيغة أخرى  

 

ط.المبحث الثاني: أسباب ظهور الصراعات الطائفية في الشرق األوس  

يمكن القول أن اسباب ظهور الصراعات الطائفية في منطقة الشرق األوسط كان مع بدايات الحرب العالمية ضد االرهاب 
بزعامة الواليات المتحدة وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية للدول ومحاولة تغيير االنظمة الحاكمة تحت حجة االرهاب 

                                                      
8 رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق  الطائفية السياسية وأثرها على االستقرار السياسي ( دراسة حالة لبنان)،مزابية خالد،  - 

.6.ص2013ورقلة،  - والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح  
9 .36،ص2004، مكتبة الشروقن القاهرة، راتالعراق الحديث بين الثوابت والمتغيطه جابر العلواني،  -    
10 ، متاح على الرابط االلكتروني  الشيعة وسالح الطائفيةلطف هللا خوجة،  -   http//:www.saaid.net  
11 .745، ص 1979، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي( وآخرون)،  -    
12 ، على الرابط االلكتروني.2007فبراير  28، 1840"،الحوار المتمدن، العدد هوم الطائفيةنقد مفبرهان غليون، "  -    
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=89869                                                                                  
13 .7مزابية خالد ، مصدر سبق ذكرهن ص -    
14 .563،ص2010- 2009"، المجلد الرابع ، المجلس الدستورين لبنان،العدالة الستورية والمجتمع التعدديللمزيد ينظر: عقل عقل،"  -    
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. وأهم االسباب هي .2003يات المتحدة عام كما حصل في العراق واحتالله من قبل الوال  

أوالً : التدخل الخارجي .   

من المعروف أن مبداء السيادة كما هو معروف يرتبط بالصور القانونية للدولة ، وهو مفهوم يوفر النظام واالستقرار في 
مبداء المساواة في السيادة بين العالقات الدولية ، لكون الدول ذات السيادة متساوية بغض النظر عن حجمها وعليه أنشئ 

ً للفقرة األولى من المادة الثانية لميثاق األمم المتحدة  . 15جميع الدول باعتباره ركن أساس ومهم لميثاق األمم المتحدة وفقا
ومع ذلك فأن فكرة السيادة ليست خالية من الغموض واالضطرابات وأن مفهومها اليوم لم يعد كما كان في ظل القانون 

.16لي التقليدي الدو  

فعلى الرغم من أن ميثاق األمم المتحدة يرفض التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبداء السيادة ، اال أنه قد برزت أنواع من 
التدخل الخارجي بالشؤون الداخلية للدول تحت ذرائع محتلفة ، تشمل التدخل الدولي على المساعدات اإلنسانية والتدخل 

لمي والعنيف  ، الى جانب ذلك ظهر شكالن آخران للتدخل تمثل األول في التدخل بدعوئ مكافحة العسكري بشقيه الس
، والثاني في التدخل بحجة نزع 2001سبتمبر  11اإلرهاب الذي تبنته الواليات المتحدة األمريكية والسيما بعد أحداث 

مم المتحدة ، رغم تعارضه مع بعض المفاهيم أسلحة الدمار الشامل ، وتم كل ذلك في الغالب تحت غطاء قانوني من األ
الثابتة في القانون الدولي والعالقات الدولية مثل مفهوم السيادة وعدم التدخل في الشؤون الدول المستقلة المنصوص عليها 

.18كالتدخل الذي حصل في كل من افغانستان والعراق وليبيا  17في القانون الدولي   

ألخيرة حول الصيغة الشرعية للحرب اإلمريكية ضد اإلرهاب ، حيث ترى الواليات ويثور جدل اعالمي في اآلونة ا
المتحدة أن هذا االجراء والذي اطلقت عليه ( الحرب االستباقية ) جزء من أمنها الوطني وهنا البد من التمييز الدقيق 

هما باعتبارهما ضدين متعاكسين .والمدروس بين تيارين لألمن مختلفيين اختالفاً جذرياً بالطبيعة والنوعية عن بعض  

األول : ويدعئ مفهوم الدفاعي لألمن الوطني وهو مفهوم عادل ومشروع ، ومن حق كل دولة أن تنتهجه وأن تمارسه  
 دفاعاً عن الوطن واالستقالل والمقدرات دون قيد اوشرط .

قوم على التعصب والعدوان ويطالب لنفسه والثاني: يدعئ مفهوم الهجومي التوسعي ، وهو مفهوم ظالم وغير مشروع ألنه ي
. 19مايحرمه على غيره   

ولعل من نتائج التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول تفكك المنظومة الوطنية السياسية واالمنية للدول وهناك عدة 
عات العرقية والطائفية أمثلة لتفكك الدول نتيجة التدخل الخارجي، فالعراق تحول الى دولة ضعيفة ومفككة تتنازعه الصرا

واالنفالت األمني من خالل انفتاح حدوده وتحكم الجماعات المسلحة بتلك الحدود ، وهو ما  20وضياع هيبة الدولة الوطنية 
ينذر بالخطر ليس فقط على العراق وانما على جواره االقليمي ، والمثال العراقي ليس حصراً في العالقات الدولية ، أذ 

النماذج االفغاني والصومالي والليبي . تنطبق نتائجه في  

 ثانياً: أتساع التدخالت اإلقليمية.

ومع ظهور بوادر انهيار وتفكك الدول وتحولها الى دول فاشلة ، ساعدت هذه الظواهر الدول اإلقليمية الى التدخل في شؤون 
ر أمن الحدود فيها ففي العراق بعد احتالله تلك الدول مستفادة من الفوضى السياسية واألمنية الحاصلة في تلك الدول وانهيا

من قبل الواليات المتحدة األمريكية ،اخذت االستراتيجية اإليرانية في العراق بعداً جديداً نتيجة التطورات  2003عام 
ي الحاصلة والتي قادت الى تغيرات جذرية في بنية السلطة والهوية واوجدت تغييراً في الجغرافيا السياسية ، ولم تأت

االستراتيجية اإليرانية في العراق محكومة فقط بالتطورات الداخلية والصراعات بين مختلف القوى السياسية العراقية ، بل 
، هاجساً أمنياً ومنافساً  2003. لقد مثل العراق ما قبل 21إنما ايضاً تبعاً لنفوذ وظهور القوى الدولية والالعبين اإلقليمين 

                                                      
15 .148ص ، 1990، جامعة بغداد ، بغداد ،  الوسيط في التنظيم الدوليد.خليل اسماعيل الحديثي ،  -    
16  - Stephen M. Walt, " International Relations: one World, many Theories, Foreign Policy, 
No 110, (Washington, spring, 1998), P.32.                          
17 غير منشورة ، كلية الحقوق ، جامعة منتوري ، رسالة ماجستير  مبداء السيادة في ظل التحوالت الدولية الراهنةللمزيد أنظر : اميرة حناشي ،  -  

.89، ص  2008، قسنطنية ، الجزائر ،   
18 ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة ديالى  اشكالية التدخل االنساني في العالقات الدوليةد.عادل حمزة ،  -  

.129،ص2011، عدد خاص ،   
19 ،رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،  أثر العولمة على مفهوم األمن الوطنيعياش الشهراني ،  محمد سعيد ال -  

.62، ص2006قسم العلوم الشرطية ،   
20 آب/اغسطس  ،330، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، العدد  العراق الى أينخير الدين حسيب ،  - 

.10،ص2006  
21 /يوليو 14،مركز الجزيرة للدراسات ،  العراق في اإلستراتيجية اإليرانية: تنامي هاجس األمن وتراجع الفرصد.فاطمة الصمادي ،  -  

/2014.  
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لمنطقة نتيجة االرث الصراع في ثمانييات ، ولذلك تحاول إيران ابقائه ضعيفاً ومنهاراً وذات حدود استراتيجياً لإليران في ا
 مفتوحة لتنفيذ االجندة اإليرانية لها في كل المنطقة .

وماينطبق على التدخل االيراني في العراق ينبطق ايضاً على تدخلها في سوريا ، اذ ارتبطت تداعيات األزمة السورية على 
وار اإلقليمي بأمرين ، األول يتعلق بعملية انتقال الالجئين السوريين عبر الحدود ، والثاني يتعلق بتحيز الطوائف العرقية الج

والمذهبية لميثيلتها من الطوائف السورية وانعكاسات ذلك على المصالح اإلقليمية للدول .فأيران تخرج من موقع التأثير 
ا لتشغل موقع المؤثر في الصراع ، بل والمتحكم في مساره الى حد كبير ،سواء بتداعيات الصراع الداخلي في سوري

استمرار الدعم المادي واللوجستي لنظام السوري في مواجهة األزمة داخلياً وخارجياً أو بتوظيف الورقة الطائفية السورية 
.22في لبنان بما يخدم مصالح انصارها هناك   

عن الدور االيراني في العراق وسوريا ،فاليبيا شكلت هاجساً أمنياً لمصر بعد " الربيع  كما اليبتعد الدور المصري في ليبيا
العربي " من خالل الحدود المفتوحة والتغيرات الحاصلة في ليبيا سياسياً واجتماعياً والتمزق السياسي بين حكومتي أحدهما 

ولذلك تحاول مصر فرض اجندتها السياسية  في طرابلس واألخرى في طبرق ، فضالً عن عشرات المجاميع المسلحة .
 واألمنية في ليبيا من خالل دعم تيار معين ضد تيار أخر.

نفس الهواجس األمنية تنطلق من تركيا تجاه سوريا ، فمعضلة األزمة السورية والتدخالت العنيفة فيها فضالً عن هاجس  
لكردستاني بمساعدة اكراد سوريا نتيجة االنهيار األمني أمن الحدود بالنسبة لتركيا ومخاطر اتساع هجمات حزب العمال ا

عبر الحدود التركية السورية .كل هذه الدواعي تستدعي من تركيا خيارات التدخل الخارجي في سوريا تحت هاجس حماية 
.23حدودها الخارجية وأمنها الداخلي   

 ثالثاً: صراع الهيمنة اإلقليمية .

إلطار الجغرافي األوسع المحيط بإقليم الدولة وقد يمثل هذا اإلطار عمقاًاستراتيجياً لبعض يمثل اإلطار اإلقليمي ألية دولة ا
الدول وقد يتحول الى مصدر من مصادر التهديد وفي ظل اوضاع معينة كاختالل توازن القوى اإلقليمي لصالح احدى دول 

ء أو الضغوط من قبل الدولة األقوى في اإلقليم ، اإلقليم الذي يؤدي الى ازدياد احتمال تعرض االطراف األقل فوة لألعتدا
مما يؤدي الى صراع الهيمنة اإلقليمية بين قوتين اقليمتين كبيرتين متنافستين أو أكثر نتيجة االضطراب واالنفالت األمني 
 عبر الحدود ومحاولة كل قوة إقليمية الحصول على مكاسب جديدة مستغلة الوضع القائم .

لدول الكبرى في منطقة الشرق األوسط قد أسهمت في اندالع أغلب تلك الحروب والغزوات ،اإل أن وأذا كانت مصالح ا 
 2003، اذ اسهمت نتائج حرب 2003األمر يختلف في الفترة التي أعقبت احتالل العراق من قبل الواليات المتحدة عام 

ل اإلقليمي في العراق ،هذا التدخل الذي كانت تحركه ،في ازدياد حدة النفوذ االيراني في المنطقة العربية الى تعميق التدخ
  24توجهات مختلفة

وقد شجعت الويات المتحدة األمريكية التدخل اإليراني في المنطقة من خالل حسابات خاصة لالسترتيجية األمريكية في 
صاعد النفوذ االيراني وهو مما . اال أن هذا التدخل اآليراني في المنطقة أدى الى زيادة خشية الدول العربية من ت25المنطقة

يخلق صراع على الهيمنة االقليمية . لكن هذة المخاوف لم تتقتصر فقط على الدول العربية ، أذ دخلت تركيا في هذا السياق 
ً لحزب العمال  ذاته ، كما أن القادة االتراك يخشون من امتداد الحركة االنفصالية الكردية وأن يصبح العراق مالذاً آمنا

ردستاني (الك PKK وهو ما عزز من مبرراتها في التدخل العلني في شمال العراق ، وهو ما حدث فعالً في أكثر من مرة (
فعلى سبيل المثال حذر عبدهللا كول الرئيس التركي السابق آنذاك من أن تفكك العراق سيرغم جيرانه على التدخل وتصاعد 

.27العراق أصبحت تنعكس على الحالة السورية  . نفس المخاوف التركية في 26الهيمنة اإلقليمية   

كما أدت االحداث المتوالية في سوريا الى انقسام طائفي حاد بين النظام السوري والمعارضة السورية وهو مما انعكس على 

                                                      
22 اسات السياسية واالستراتجية ، مجلة السياسة الدولية ، مركز االهرام للدر عابرة للحدود : التأثيرات الطائفية لألزمة السورية في دول الجوار -  
 ، القاهرة .متاح على الرابط االلكتروني 
www.siyassa.org/UI/Front/Innerprint.aspx?NewscontentId=2738.                                 
23 . متاح على 2015ابريل  27، مركز الروابط للدراسات االستراتيجية والسياسية ، يا أمام " عاصفة حزم " محتملة في سورياخيارات ترك - 
        .www.rawabetcenter.com/archives/6490الرابط االلكتروني .
24  - Richard Haass , The Middle East , Foreign Affairs , Vol 85, No 6, November-December, 
2006,P147.                                                                         
25 ، رسالة ماجستير غير )2013-2002اإلستراتيجية اإلقليمية لكل من تركيا وايران نحو الشرق األوسط (طايل يوسف عبدهللا العدوان ،  -  

.56،ص2014لعلوم ، جامعة  الشرق األوسط ، منشورة ، قسم العلوم السياسية ، كلية االداب وا  
26 ، دراسة للمعهد الملكي للشؤون الدولية ، ترجمة المركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية ،  ايران وجيرانها واالزمات اإلقليمية -  

.15،ص2006، السنة الثانية ، ديسمبر 24القاهرة ، العدد   
27 ، مصدر سبق ذكره . م محتملة في سورياخيارات تركيا امام عاصفة حز -    
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حالة الصراع اإلقليمي في المنطقة بين مشروعين أحدهما المشروع العربي في سوريا ، واألخر هو المشروع االيراني 
.28ومحاولة كل طرف في كسب رهان الهيمنة اإلقليمية في سوريا على حساب الطرف األخر   

ً في األزمة اليمنية ، أذ تحركت اللمملكة العربية السعودية الى  كما أن طابع صراع الهيمنة اإلقليمية يرئ بوضوح ايضا
يمن والمدعومة من قبل ايران بحكم تشكيل تحالف عربي ضد جماعة الحوثي المنقلبة على الشرعية السياسية في ال

 التوجهات المذهبية لهذه الحركة ، وهو ما يخلق بؤرة جديدة من بؤر صراع الهيمنة اإلقليمية بين الدول العربية وايران.

 المبحث االثالث : اثار هذه الصراعات على الهوية اإلسالمية الحضارية

 أوالً : إنهيار وتفكك الدول .

حة لتك الصراعات الطائفية انهيار وتفكك الدول التي انتشرت فيها الطائفية والطائفية السياسية، ومن ثم من اهم االثار الواض
تحول تلك الدول الى دول فاشلة ومنهارة غير قادرة على فرض سيطرتها الداخلية . على الرغم من أن التيار السائد في 

للقضاء على الدول كهدف للسياسة ، أذ أن التيار السائد للعلوم  العلوم االجتماعية لم يصل الى أتفاق على المعنى الكامل
االجتماعية لم يكتب الكثير عن تدمير الدولة أو القضاء عليها من خالل تدمير مؤسساتها ، إذ اعتبرت المدارس الرئيسة 

. 29اتج مبتغاة للسياسات للعلوم االجتماعية هذه نواتج بوجه عام ،أعراضاً جانبية للحروب والصراعات األهلية ،وليست نو  

اإل أن الواقع أثبت أن اتسع وانتشر الهويات الفرعية وصراعها مع بعضها، قد أدت الى تفكك تلك الدول وإنهيارها وتحولها  
. 30من دول وطنية الى دول تتقاذفها الصراعات العرقية والطائفية ، ولعل أوضح األمثلة في ذلك النموذج العراقي 

اني ، أذ تمثل الدولة المنهارة نسخة متطورة من الدولة الفاشلة وهي تعبير عن فراغ كامل للسلطة في والصومالي واألفغ
 إقليم جغرافي محدد.

وباإلضافة الى النماذج السابقة يأتي النموذج الليبي كدولة تعرف مظاهر " الفوضة الناشئة "(   State emerging 
anarchic شمال افريقيا ، اذ يشير مصطلح " الدولة التي تسودها الفوضى " الى  ) في المنطقة العربية وتحديداً في 
غياب سلطة مركزية فعالة تمارس احتكار العنف على اراضيها بالمعنى التقليدي الذي استعمله ماكس فيبر ، نعود هنا الى 

لدولة في ليبيا بعد التدخل فيبر ألن مفهومه عن الدولة باعتبارها محتكراً للممارسة العنف الشرعي سيساعدنا في فهم ا
.31الخارجي بوصفها دولة منهارة بدالً من وصفها دولة فاشلة   

 ثانياً: تشكليل التحالفات الطائفية.

لقد برزت صورة هذه الصراعات بتعدد االحالف والتي ظهرت في الشرق األوسط في االوانه االخيرة والتي مثلت صراع   
داخل دول الشرق األوسط على الرغم من أن بعض هذه االحالف ضمنت دول ليست  طائفياً في االيديولوجيات المتقاطعة

 من دول االقليم كالحلف الرباعي والذي ضم ( روسيا ، وايران ، والعراق ، وسوريا) .

فأهداف الحلف الرباعي تتجه الى تسعير الصراع المذهبي تمهيداً لتقسيم سورية، بإقامة مركز عنوانه الدولة العلوية التي لم 
يعد الحديث عنها يدور في الهمس، بل بات معلناً، وأن يترك لـ «داعش» مناطق يحكمها في أراض سورية ويكّرس فيها 
دولته، وفي المقابل أن يتم تقسيم العراق بتثبيت الهيمنة المذهبية الشيعية، وترك الفوضى تسود في المناطق األخرى، فإن 
هذا المخطط يؤشر الى حرب بعيدة المدى، ال يمكن الحسم فيها في وقت قريب. وهو ما يعيد طرح عالمات االستفهام حول 
الحقيقي وغير الحقيقي في محاربة «داعش»، سواء من التحالف الغربي بقيادة الواليات المتحدة أو التحالف الجديد بقيادة 
روسيا. بل األخطر توّسع الحرب المذهبية لتطاول األرض الروسية نفسها، والبالد اإليرانية غير المحصنة على اندالع 
 حروب مذهبية داخله 32.

واتخذت قيادة العمليات المشتركة العراق مقرا لها ، والتي تضم الجيش العراقي والشرطة، فضالً عما يعرف بمليشيات 
"الحشد الشعبي"،  اضافت الى خبراء ومستشارين عسكرين روس وايرانيين ، قد أعلن في بيان رسمي عن وجود تعاون 
أمني واستخباري مع روسيا وإيران وسورية في العاصمة بغداد للقضاء على تنظيم "داعش". وقال البيان إّن "العراق شكل 
ً عدة، للتعاون في المجالين األمني واالستخباري مع دول أعربت عن استعدادها للتعاون مع  خالل األشهر الماضية لجانا

                                                      
28 .57طايل يوسف عبدهللا العدون ، مصدر سبق ذكره ، ص  -    
29 : الحركات 2001أيلول 11االستراتيجية اإلمريكية تجاه الحركات اإلسالمية في المنطقة العربية بعد إحداث حارث قحطان عبدهللا ،  -  

 ً ، 2012دكتوراه غير منشورة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، الجامعة العربية ، القاهرة ، ، اطروحة  واالحزاب اإلسالمية العراقية نموذجا
.211ص  

30 .213المصدر السابق ، ص  -    
31 ، متاح على الرابط أثر األزمة الليبية على األمن في منطقة الساحل : نحو نزع طابع التهديد األمني عن انهيار الدولة في ليبيا محمد حمثي ،  -  

لاللكتروني .ا www.academia.edu/6805807 
32 . 2015اكتوبر / تشرين االول  14خالد غزال ، الحلف الرباعي الغير مقدس ، جريدة الحياة  -    
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العراق في محاربة اإلرهاب 33. وقد أثار هذا اإلعالن حفيظة قوى سنية وكردية عراقية، فضالً عن قوى مدنية مستقلة 
كالحزب الشيوعي والتيار المدني والكتلة المسيحية بالبرلمان، معتبرين أنه تحالف طائفي واضح يؤجج للمزيد من العنف في 
 البالد والمنطقة 34.

أكد الدكتور عبد الرحمن الطريري-أستاذ في جامعة الملك سعود- أن إقالع الطائرات القاذفة الروسية من إيران لضرب 
أهداف في سوريا ما من شك أنه يحمل في طياته عدة أهداف سياسية ولوجستية فنية فاألهداف اللوجستية الفنية تجربة 
القواعد والمطارات اإليرانية بهدف معرفة جاهزيتها وإيجابياتها وسلبياتها للدخول في حروب مع أعداء الحاضر والمستقبل 
الذين قد تحين ساعة الصفر لشن هجوم عليهم في أي لحظة35. والسيما ان هذه التهديدات المبطنة كان المقصودة منها 
 السعودية ودول الخليج بسب تقاطع االيديولوجيات مع ايران وتنافسهما على الزعامة االقليمية .

وفي مقابل هذا التحالف والذي بداء ذو صيغة طائفية ( ايران، العراق ، سويا) بقيادة روسيا . بداء يتشكل تحالف اخر ذو 
صبغة سنية  بزعامة المملكة العربية السعودية لمواجهة التحالف الرباعي وهو التحالف االسالمي ومن ثم اتخذ اجراءات 
 الستكمال هذا التحالف وجعله من القوة لمواجهة الحالف الرباعي وهذه الخطوات هي 36.

  .قاعدة تركية في السعودية -1

أما فيما يتعلق بالعوامل التي يمكن أن تدفع السعودية للقبول بتأسيس قاعدة عسكرية تركية فهي بحسب "جالل سلمي": 
ظهور فراغ أمني للسطح بعد التفاهم األمريكي اإليراني وتدهور العالقات السعودية األمريكية بشكل ملحوظ في اآلونة 
األخيرة.كذلك ازدياد االحتقان المذهبي على الساحة السياسية في منطقة الشرق األوسط؛ هذا االحتقان تمخض عنه الكثير 
من المنظمات اإلرهابية أبرزها "داعش" و"حزب هللا"، كما نتج عنه احتدام بين السعودية ومليشيات الحوثي التابعة إليران 
في اليمن وتشاحن ضمني في العراق، وهذا ما يستدعي من السعودية تكثيف جهودها لحماية نفسها من الهجمات اإلرهابية 
المحتملة، واحتمال استدعاء القوات التركية إلقامة قاعدة عسكرية تركية لتبادل المعلومات االستخباراتية والتعاون المشترك 
لتوفير األمن للمملكة أصبح أمر مطروح على طاولة الخيارات األمنية للسعودية التي تفتقر الخبرة في ذلك المجال، نتيجة 
 .اعتمادها الكبير على القوات األمريكية لسنوات طويلة

  .تشكيل ناتو إسالمي -2

في إطار تحقيق توازن الردع في مواجهة المخطط اإليراني البتالع الرياض، والتواطؤ الروسي األمريكي على حساب أمن 
الخليج والرياض، رصد مراقبون سعي الرياض لتحويل التحالف اإلسالمي العسكري إلى ناتو إسالمي، وكانت قد كشفت 
مصادر خاصة لتليفزيون "دنيا نيوز" الباكستاني عن أن السعودية ناشدت باكستان للتعاون من أجل تشكيل تحالف عسكري 
 هذا السعي قد يتحول إلى استراتيجية معتمدة بخطوات أكثر قوة ."من الدول اإلسالمية أشبه بحلف شمال األطلسي "ناتو
وعمق في ظل المتغيرات الدولية وتنامي تهديد الحلف الروسي اإليراني، وحتى اآلن تشير المؤشرات األولية إلى أن دور 
التحالف العسكري اإلسالمي في بداية تدشينه سيرتكز باألساس على التعاون االستخباراتي في المقام األول والعمليات 
 .الوقائية، إال أنه قد يتبنى استراتيجية جديدة

 .تبني استراتيجية جديدة للردع -3

 قبل انعقاد اجتماعه األول أعلن المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي، العميد ركن أحمد عسيري، عن ارتفاع عدد 
 كشف .دول التحالف اإلسالمي العسكري - الذي أعلنت المملكة عن تشكيله لمحاربة اإلرهاب -من 34 إلى 40 دولة
المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي، أحمد عسيري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرياض أن مشاركة الدول 
األعضاء في "التحالف اإلسالمي العسكري ضد اإلرهاب" بقوات في هذا التحالف "طوعية"، الفتاً إلى أن الدول األعضاء 
سيتبادلون المعلومات االستخبارية، ولن يتم التدخل عسكرياً في أي دولة من دول التحالف إال بطلب منها.وقال عسيري إن 
 .التحالف لم يتطرق إلى حاالت معينة، وإنه لن يشكل قوات مشتركة منظمة وإنما ينسق الجهود

 

 

                                                      
33 . متاح على الرابط  2015سبتمبر  27اكثم سيف الدين ، اعتراف عراقي بالتعاون مع روسيا وايران وسوريا لمحاربة داعش ، العربي الجديد ، 
. https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/9/27/.      
34 . متاح على  2015سبتمبر  28عثمان المختار ، " حلف رباعي " لمحاربة " داعش" التدخل الروسي يتمدد الى العراق ، العربي الجديد ،  
  ./https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/9/27 الرابط .
35 بعد تهديدات مبطنة من قاعدة همدان االيرانية ماخيارات السعودية في مواجهة التحالف الرباعي بقيادة روسيا؟ ، الخليج العربي  -  

. متاح على الرابط 19/8/2016 http://www.alkhaleejelarabi.com/ar/articles/  
36 المصدر نفسه .   
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 الخاتمة:

يتضح مما تقدم أننا أمام مشاريع طائفية للسلطة السياسية تغذي المسألة الطائفية وتضخم الهويات الفرعية في غياب هوية 
األمة الجامعة، وهذا ما يناقض المقوالت التي تحاول السلطة نفسها الترويج لها من ان المجتمع بتعدديته المذهبية واإلثنية 
هو الذي يتحمل مسؤولية إنتاج الطائفية، أن الدول هي التي تنتج األمة بثقافتها وكيانها الواضح، ولو وجدت دول المواطنة 
 القائمة على المساوأة لما كانت المسالة الطائفية بهذه الحدة.

إن التعددية المذهبية واإلثنية موجودة في المجتمعات البشرية عديدة، وقد تحولت هذه المجتمعات الى مجتمعات متمدنة ال 
تجد للهوية الطائفية فيها تأثيراً على الحياة السياسية واالجتماعية ، وبالتالي النجد امتداد خارجياً لهذه الطائفية ومن ثم فان 
تلك الدول حافظت على هويتها الجامعة دون ان تتأثر بما فيها من هويات فرعية طائفية ومذهبية بل كانت تلك الهويات 
الفرعية عامالً مهماً في في صهر الهوية الجامعة لألمة . وهذا ما لم نجده في عالمنا العربي واالسالمي من صراع قائم فيما 
 بين الهويات الفرعية العرقية العربية والفارسية والتركية والكردية واالمازيغية وكذلك الهويات المذهبية السنية والشيعية.

Isaak Alan C., Scope and Methods of Political Science: An Introduction to the 
Methodology of Political Inquiry. (III: The Dorsey Press, 1969) P.60.                                                        

  - Satori Giovanna, Guidelines For Concept Analysis, In: Satori Giovanna 
(ed), Social Science Concepts: A Systematic Analysis, London, Sage 
Publication, 1984.P.15.                                          

ن -   ور اب ان ،منظ رب لس ق )،الع دهللا تحقي ير عب ب محمد ،الكب ،هللا حس اذلي هاشم   ،(الش
اهرة ارف دار :الق  .2723ص،1981،المع

ذين مجد -   يروز ال ادي الف اموس ،أب د الق ق ) ،المحي قتح ب ي ق مكت تراث تحقي ي ال ة ف  مؤسس
الة راف الرس ي محمد إش يروت ،(العرقسوس ة ب الة مؤسس ة الرس ر للطباع  والنش
ع  .833ص،2005 ،8ط ،والتوزي

عيد -   امرائي س ة ،الس ي الطائفي راق ف دن ،الع ة :لن ر مؤسس  .43ص،1993 ،1ط ،الفج

ين -   ى حس فار موس ة ،الص ن الطائفي ة بي دين السياس ركز ،وال ق الم يالث ربي اف  ،الع
 .7ص،1،2009ط

ركز -   ربي الم اث الع ة لألبح ات ودراس ة ،السياس دق خطر الطائفي اء يح ورات ببن ة الث  العربي
ة دوة )، للديمقراطي ة ن وان علمي ورة بعن ة الث ة العربي ات جذور :والديمقراطي  النزاع
ة بل الطائفي ا وس ة ،(مكافحته ر)الدوح ركز :(قط ربي الم اث الع ة لألبح ياس ودراس  اتالس
(2012). 

ة -   د مزابي ة ،خال ية الطائفي ا السياس ى وأثره تقرار عل ي االس ة ) السياس ة دراس ان حال  ،(لبن
الة تير رس م ،ماجس وم قس ية العل ة ، السياس وق كلي وم الحق ية والعل  جامعة ،السياس
دي اح قاص ة -مرب  .6ص.2013 ،ورقل

ابر طه -   ي ج راق ،العلوان ديث الع ن الح ت بي يرات الثواب ة ،والمتغ روقن مكتب اهرة الش  ،الق
 .36ص،2004

ف -   هللا لط يعة ،خوجة  الح الش ة وس اح ، الطائفي ى مت رابط عل تروني ال  االلك
http//:www.saaid.net  

د -   الي الوهاب عب وعة ،(وآخرون )الكي ة موس يروت ،السياس ة :ب ة المؤسس ات العربي  للدراس
ر  .745 ص ،1979،والنش

ان -   ون بره د " ،غلي وم نق ة مفه وار،"الطائفي دن الح دد ،المتم براير 28 ،1840 الع  ،2007 ف
ى رابط عل تروني ال  .االلك

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=89869                                                                                 

ة -   د مزابي در ، خال بق مص  .7ص ذكرهن س

د -   ر للمزي ل :ينظ ل عق ة "،عق تورية العدال ع الس ددي والمجتم د ،"التع رابع المجل س ، ال  المجل
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تورين ان الدس  .563ص،2010-2009،لبن

ل.د -   ماعيل خلي ديثي اس يط ، الح ي الوس م ف دولي التنظي داد جامعة ، ال داد ، بغ  ،1990 ، بغ
 .148 ص

  -Stephen M. Walt, " International Relations: one World, many Theories, 
Foreign Policy, No 110, (Washington, spring, 1998), P.32.                          

د -   ر للمزي يرة : أنظ ي ام داء ، حناش يادة مب ي الس والت ظل ف ة التح ة الدولي الة ، الراهن  رس
تير ير ماجس ورة غ ة ، منش وق كلي وري جامعة ، الحق نطنية ، منت زائر ، قس  ، 2008 ، الج
 .89 ص

كالية ، حمزة عادل.د -   دخل اش اني الت ي االنس ات ف ة العالق ة ، الدولي وم مجل ة العل  القانوني
ية ة ، والسياس انون كلي وم الق ية والعل الى جامعة ، السياس  ، خاص عدد ، دي
 .129ص،2011

عيد محمد -   اش ال س هراني عي ر ، الش ة أث ى العولم وم عل ني األمن مفه الة، الوط تير رس ير ماجس  غ
ورة ايف جامعة ، منش ة ن وم العربي ة للعل م ، األمني وم قس رطية العل  .62ص ،2006 ، الش

ير -   دين خ يب ال راق ، حس ى الع ن ال ة ، أي تقبل مجل ربي المس ركز ، الع ات م دة دراس  الوح
ة يروت ، العربي دد ، ب طس/آب ،330 الع  .10ص،2006 اغس

ة.د -   مادي فاطم راق ، الص ي الع تراتيجية ف ر اإلس ةاإلي امي :اني راجع األمن هاجس تن رص وت  الف
ركز، زيرة م ات الج و/14 ، للدراس  .2014/ يولي

ابرة -   دود ع أثيرات : للح ة الت ة الطائفي ورية لألزم ي الس وار دول ف ة ، الج ة مجل  السياس
ة ركز ، الدولي ات االهرام م ية للدراس تراتجية السياس اهرة ، واالس اح. الق ى مت رابط عل  ال
تروني   االلك

www.siyassa.org/UI/Front/Innerprint.aspx?NewscontentId=2738.                                 

ارات -   ا خي فة " أمام تركي ة " حزم عاص ي محتمل وريا ف ركز ، س روابط م ات ال  للدراس
تراتيجية ية االس ل 27، والسياس اح .2015 ابري ى مت رابط عل تروني ال  االلك
.www.rawabetcenter.com/archives/6490.        

  -Richard Haass , The Middle East , Foreign Affairs , Vol 85, No 6, 
November-December, 2006,P147.                                                                         

ل -   ف طاي دهللا يوس دوان عب تراتيجية ، الع ة اإلس ل اإلقليمي رك من لك ات ران ي و واي رق نح  الش
ط الة ،(2013-2002) األوس تير رس ير ماجس ورة غ م ، منش وم قس ية العل ة ، السياس  كلي
االداب وم  رق  جامعة ، والعل ط الش  .56ص،2014 ، األوس

ران -   ا اي ة واالزمات وجيرانه ة ، اإلقليمي د دراس ي للمعه ؤون الملك ة للش ة ، الدولي ركز ترجم  الم
دولي ات ال تقب للدراس ةالمس تراتيجية لي اهرة ، واالس دد ، الق نة ،24 الع ة الس  ، الثاني
مبر  .15ص،2006 ديس

ارات -   ا خي فة امام تركي ة حزم عاص ي محتمل وريا ف در ، س بق مص ره س  . ذك

ل -   ف طاي دهللا يوس دون عب در ، الع بق مص ره س  .57 ص ، ذك

ان حارث -   دهللا قحط تراتيجية ، عب ة االس اه اإلمريكي ات تج اإل الحرك المية ي س ة ف  المنطق
ة د العربي ول11 إحداث بع ات :2001 أيل زاب الحرك المية واالح ة اإلس ً  العراقي  ، نموذجا
وراه اطروحة ير دكت ورة غ وث معهد ، منش ات البح ة والدراس ة ، العربي ة الجامع  ، العربي
اهرة  .211ص ،2012 ، الق

در -   ابق المص  .213 ص ، الس

ثي محمد -   ر ، حم بي األزمة أث ى ةاللي ي األمن عل ة ف احل منطق و : الس زع نح ابع ن د ط  التهدي
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ني ار عن األم ة انهي ي الدول ا ف اح ، ليبي ى مت رابط عل تروني ال  الاللك
.www.academia.edu/6805807 

د -   ف ، غزال خال اعي الحل ير الرب دس الغ دة ، مق اة جري ر 14 الحي رين / اكتوب االول تش  2015 
. 

م   يف اكث دين س تراف ، ال يعرا اع اون ق يا مع بالتع ران روس وريا واي ة وس  ، داعش لمحارب
ربي د الع بتمبر 27، الجدي اح . 2015 س ى مت رابط عل  . ال
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/9/27/.      

ان   ار عثم ف " ، المخت اعي حل ة " رب دخل "داعش " لمحارب ي الت دد الروس ى يتم راق ال  ، الع
ربي د الع بتم 28 ، الجدي رس اح . 2015 ب ى مت رابط عل  . ال
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/9/27/.  

د -   دات بع ة تهدي دة من مبطن ة همدان قاع ارات االيراني عودية ماخي ي الس الف مواجهة ف  التح
اعي ادة الرب يا؟ بقي ج ، روس ربي الخلي اح .19/8/2016 الع ى مت رابط عل  ال
http://www.alkhaleejelarabi.com/ar/articles/  

در   ه المص  . نفس
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HİTİT BELGELERİNDE GEÇEN AY 
TANRISI UMBU VE EPİTETİ 

ḪURNUŠŠIḬA ÜZERİNE BİR İNCELEME 
NURSEL ASLANTÜRK* 

Yrd.Doç.Dr., Hititolog, Çankırı Karatekin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, 
n.aslanturk@karatekin.edu.tr; n.aslanturk3@gmail.com. 

ÖZ 

Çok tanrılı bir inanca sahip olan Hititler “Ay Tanrısı” Umbu’yu kutsamışlardır. Hitit çiviyazılı metinlerde önemli 
Hurri tanrıları arasında adı sayılmakta olan “Umbu” Ay Tanrısı’nın Hurrice adıdır. “Tanrı Tešup’un ve de Tanrıça 
Ḫebat’ın kaluti- listelerinde” eşi Nikkal ile birlikte bir çift olarak kutsanmıştır. Önemli kült merkezleri 
Mezopotamya’daki Ur kenti ile Harran’dır. Tanrı’nın kültü buradan Tarḫuntašša’ya kadar yayılmıştır. Hitit devlet 
antlaşmalarında Tanrıça Išḫara ile birlikte “yemin tanrısı” olarak antlaşmalara tanıklık etmektedir. Ayrıca Asker 
Yemini ritüelinde, (CTH 493) yeminini bozanları yok etmek için yemin tanrıları olarak Tanrı Šarrumma ve Tanrıça 
Išḫara ile birlikte adı geçmektedir. Hitit mitoslarından “Gökten Düşen Ay Efsanesi”nde (CTH 727) Ay Tanrısı’nın 
gökten kapı yapısı üzerine düştüğünü ancak kimsenin onu görmediği anlatılmaktadır. Epitetinin ise Kizzuṷatnalı 
Ammiḫatna Ritüelinden (CTH 471) “Ḫurniššiḭa” olduğu öğrenilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hitit, Hurri, Ay Tanrısı, Umbu/EN.ZU/Kušuḫ, Ḫurnuššiḭa, Epitet. 

AN EXAMINATION ON MOON GOD UMBU AND HIS EPITHET ḪURNUŠŠIḬA ON HITTITE DOCUMENTS 

ABSTRACT 

Hittites having a polytheistic religion consecrate “Moon God” Umbu. ”Umbu” among important Hurrian gods in 
Hittite cuneiform scripts is Hurrian name for the Moon God. They were consecrated as a couple with his wife 
Nikkal in “kaluti lists of God Tešup and Goddess Ḫebat”. Important cult centers were Ur city in Mesopotamia 
and Harran. Cult of God was distributed from here to Tarḫuntašša. He witnessed agreements as “god of oath” 
along with Goddess Išḫara in Hittite treaties. Moreover, he is listed along with God Šarrumma and Goddess 
Išḫara as god of oath for destroying those broking oaths in Soldier Oath ritual (CTH 493). In “Myth of Moon 
Falling from Sky” (CTH 727) from Hittite myths, it is narrated that the God of Moon falls onto door structure of 
sky, however that no one has seen him. His epithet is learnt to be “Ḫurniššiḭa” from Ammiḫatna Ritual (CTH 
471). 

Keywords: Hittites, Hurrians, Moon God, Umbu/EN.ZU/Kušuḫ, Ḫurnuššiḭa, Epithet. 
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Giriş 

Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititler çok tanrılı bir dine sahiptiler. Hitit 
devlet panteonunda binlerce tanrı ve tanrıça bulunmaktaydı. Hititler bu 
tanrılarının çoğunu başka kavimlerin dinlerinden almışlardı ve onları da 
kutsamışlardır. Bu çalışmamda Hurri Tanrıları’ndan Ay tanrısı Umbu ve 
onun Epiteti Ḫurnuššiḭa Hitit çiviyazılı metinlerin ışığı altında tüm yönleriyle 
incelenilecektir: 

1.UMBU: 

 Adının Geçtiği Çiviyazılı Metinler 
1 : 

Hurr.   

Abs. DU-ú-um-bi 647/z lk.kol. 10. 

 DU-um-bu KBo 39.167 5; KUB 25.46 III 15; 45.41 II 7. 

 U-um-bu KUB 45.66 II 9. 

 DÚ-um-bu KBo 8.108 öy. 1 (ANA) 

 Ú-um-bu KBo 8.159 ay. 2; 35.188 I 6. 

 Ú-um-ṷupu KBo 23.67 III 16. 

 DÚ-um- ṷuu KBo 20.113 I 16; 24.42 III 5; KUB 32.91 öy. 14. 

 Ú-um- ṷuu KBo 35.157 II 12; KUB 20.93 I 6. 

 DUm-bu KBo 11.5 II 12; 14.139 II 11 (ANA); 15.37 II 9; 17.98 V 
21; 20.129 I 12 (ANA); II 8; 24.60 öy. 5, 12 (ANA); 25.190 
ay. 21; 35.140 r.kol.11 (ANA); 246 ay. 15; (ANA); 39.162 
r.kol.1; KUB 10.27 III 12; 27.1 II 44; 29.8 I 22 (ANA); 
32.52 ay.rkol.5 (ANA); FHG 20 III 5. 

 Um-bu KUB 27.8 öy. 8 

 D!Um- ṷuu Bo 5841 2 (ANA). 

Fr. -b]u KBo 20.129 III 29; 35.137 ay. 7. 

 (-)u]m-bu KBo 35.164 1; IBoT 2.26 ay. 5. 

 DÚ-um[- KUB 27.9 II 5?(-u[m-?); 32.91 ay. 3. 

 DUm[- KBo 20.129 I 26, II 2 ; 24.60 öy. 6?; FHG 20 I 32. 

 Ú[- KUB 55.55 III 10. 

 [DUmbu] KBo 20.129 III 24; KBo 46.102 lk.kol. 20. 

“Umbu” Ay Tanrısı’nın Hurrice adıdır2. Birçok şekilde kullanılan “Umbu” 
adının kökeni bilinmemekte; ancak Umbu’nun “Dolunay” anlamına geldiği 
                                                      

* Bu makalemin verileri doktora tezimden üretilmiştir. 
1 Laroche, 1946-1947: 63; GLH: 280-281; van Gessel, 1998a: 536-537. 
2 Laroche, 1946-1947: 63, 108; Güterbock, 1950: 91; Kammenhuber, 1976: 45; GLH: 280-
281; Otten, 1980-1983: 382; Haas, 1994: 312, 374, 375; Popko, 1995: 100; Karasu, 2003: 
231. 
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düşünülmektedir3. Ay Tanrısı, Batı Hurri pantheonunda Umbu adında 
kutsanılırken4 Genel Hurri geleneğinde Kušuḫ adı altında kutsanılmıştır. 
Kušuḫ’un Anadolu’nun yerli halkı olan Hattiler’in Ay Tanrısına verdikleri 
Kašku adıyla bağlantılı olduğu veya Kuzina şehrinin adından türemiş bir 
adjektiv olduğu düşünülmektedir5.  

Ugarit çiviyazısı ile yazılmış bir metinden adı geçen Tanrının, Tanrıça 
Nikkal’le evlendiğini öğrenmekteyiz. MÖ.15.yy.’dan itibarende Kuzey Suriye 
ve Güney Anadolu kültünde Ay Tanrısı çifti olarak Umbu ve 
Nikkal/NIN.GAL/Nikkalu kutsanılırdı.  

Hitit İmparatorluk dönemine ait metinlerde ise genellikle Ay Tanrısı “XXX ya 
da EN.ZU”6  ideogramlarıyla ile karşımıza çıkmaktadır. Ebla metinlerinde Ay 
Tanrısı için EN.ZU7 ideogramı kullanılmıştır. Adı geçen tanrıyı Luviler Arma, 
Amurrular ise Yari adıyla kutsamışlardır.  

Ay Tanrısı’nın kutsanıldığı iki büyük ve önemli merkez Mezopotamya’daki Ur 
ile Urfa’nın yaklaşık 40km. güneydoğusunda yer alan Harran’dır. 
Muhtemelen Tanrı’nın kültü buradan Tarḫuntašša’ya kadar yayılmıştır. 
I.Šuppiluliuma ile Mitannili Šattiṷaza arasında yapılan Šattiṷaza 
Antlaşması’nda antlaşmaya tanıklık eden Mitanni tanrıları arasında 
Harran’ın Ay Tanrısı’nın adı- Güneş Tanrısı ve Ay Tanrısından sonra-
geçmektedir8. Bu da Hurriler’in Harran Şehrinin Eski Ay Tanrısı’nın kültünü 
sürdürdüklerini kanıtlamaktadır. Ayrıca Šattiṷaza Antlaşması’nda9, Tette 
Antlaşması’nda10, Duppi-Tešup Antlaşması’nda11 ve Niqmepa 
Antlaşması’nda12 Ay Tanrısı, Tanrıça Išḫara ile birlikte “yemin tanrısı” 

                                                      
3 Popko, 1995: 100; Haas, 1994: 375. 
4 Popko, 1995: 100; Taracha, 2009: 127. 

5 Wilhelm, 1989: 53; Haas, 1994: 374 dn.463. 
6 Laroche, 1946-1947: 108; Kammenhuber, 1976: 45; Haas, 1994: 141; Karasu, 2003: 
231. 
7 Archi, 1994: 252. 
8 Wilhelm, 1989: 53; Haas, 1994: 375; Beckman, 1996: 43. 
9 Weidner, 1923: 32, 33, 50, 51; Korošec, 1976: 125; Diakonoff, 1981: 85; Beckman, 1996: 
43; Wilhelm, hethiter.net/: CTH 51.I (2006sqq.); bkz. Starke, 1990: 449; Freu, 1992: 58; 
Trémouille, 1997: 27 dn.74; Klengel, 1999: 129, 138; Cohen,  2001: 77 ve dn.22; Klinger, 
2001: 288-289 dn.43, 45;  Martino-Imparati, 2001: 349; Freu, 2004: 100-101; Altman, 
2004: 185-188, 264-296; Torri, 2005: 397; Haas, 2006: 230-231; Gromova, 2007: 278-
279. 
10 Beckman, 1996: 53; Wilhelm (ed.), hethiter.net/: CTH 53 (2006); bkz. Hagenbuchner, 
1989: 477; Haas, 1994: 385 dn.42; Trémouille 1997: 27 ve dn.71; Klengel 1999:138;  
Martino-Imparati, 2001: 352, 355-356; Altman, 2001: 27-47; Schwemer, 2001: 495 
dn.4059; Altman, 2004: 224, 256-263; Schewemer, 2005/2006:  224; Hoffner, 2007: 390; 
Klinger, 2003: 242; Carruba, 1992: 77; Pringle, 2010: 194.  
11 Beckman, 1996: 58; bkz. Sideltsev, 2007: 626; Rieken, 2010: 217; Lorenz, 2010: 257-
263; Kühne-Otten, 1971: 46 dn.93; Starke, 1990: 543; Klengel, 1999: 143, 171; Haas, 
1994: 458 dn.82; Martino-Imparati, 2001: 355; Schwemer, 2001: 490 dn.3999, 495 
dn.4059; Archi, 2002: 50; Altman, 2004: 361-370; Gromova, 2007: 297; Hoffner, 2007: 
390; Sideltsev, 2007: 614; Zorman, 2007: 762 dn.107; Devecchi, 2012: 45; Klinger, 2003: 
246. 
12 Beckman, 1996: 63; Ernst-Pradal, 2004: 261-268, 268-274;  bkz. Kühne, 1975: 239-
251; Trémouille, 1997: 30 dn.88. 
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olarak; Manapa-Tarḫunta Antlaşması’nda13, Alakšandu Antlaşması’nda14 ve 
Ulmi-Tešup Antlaşması’nda15 ise antlaşmalara tanıklık eden tanrılar 
arasında adı geçmektedir.  

IV.Tutḫaliḭa’nın Tarḫuntašša kralı Kurunta ile yaptığı ve literatüre Bronz 
Tablet olarak geçen antlaşmanın tanık listesinde ise; “Yemin Kralı” ünvanıyla 
antlaşmaya tanıklık eden tanrılar arasında adı geçmektedir:  

Bo 86/299  

ay.III16 

93 DKu-li-it-ta-aš  DXXX LUGAL MA-ME-TI DNIN.GAL MUNUS.LUGAL MA-ME-
TI 

Tercüme: 

 93 Kulitta, Yemin Kralı Ay Tanrısı, Yemin Kraliçesi NIN.GAL. 

Ugarit metinlerinde  de “Yemin Efendisi/Beyi” olarak Kušuḫ geçmektedir. 
Ayrıca adı geçen Tanrı; KUB 43.38 (VAT 7424) (CTH 493) (Hititçe)17 Orta 
Hitit dönemine tarihlendirilen Asker Yemini ritüelinde yeminini bozanları yok 
etmek için yemin tanrıları olarak Tanrı Šarrumma ve Tanrıça Išḫara ile 
birlikte adı geçmektedir.  

Hititler’in Anadolu kökenli mitoslarından olan “Gökten Düşen Ay 

                                                      
13 Frantz-Szabó, 1976-1980: 177; Monte, 1980: 58-66;  Beckman, 1996: 81; Wilhelm, 
hethiter.net/: CTH 69 (2005sqq.); bkz. Heinhold-Krahmer, 1977: 292; Haas, 1994: 338 
dn.202; Yoshida, 1996: 21; Hawkins, 1998: 23 dn.136; Klengel, 1999: 144, 172; Martino-
Imparati, 2001: 348 (KUB XIV 49+ IV 35ʹ-39ʹ olarak yazılmış), 361; Melchert, 2010: 229-
230; Groddek, 2008a: 37-38; Groddek, 2008b: 29-30. 
14 Frantz-Szabó, 1976-1980: 177; Beckman, 1996: 87. bkz. Starke, 1977: 30; Yoshida, 
1996: 26; Trémouille, 1997: 32 dn.95; Hawkins, 1998: 23 dn.136; Klengel, 1999: 34 (KBo 
19.6 olarak yazılmış), 42, 107, 146, 177, 203; Cohen, 2001: 78 dn.27; Klinger, 2001: 285 
dn.37; Martino-Imparati, 2001: 348-349; Schwemer, 2001: 495 dn.4059; Cohen, 2002: 
108; Melchert, 2003: 221; Altman, 2004: 383-394; Patri, 2007: 124; Cotticelli-Kurras, 
2007: 143 (KBo 19.6 olarak yazılmış); Savaş, 2007: 670; Groddek, 2008b: 35-36, 95, 141; 
Durnford, 2010: 62; Gander, 2010: 35-37; Lorenz, 2010: 258-259. 
15 Hout, 1995: 40, 41; Beckman, 1996: 106; Garstang-Gurney 1959: 68-69; Neu 1974: 84; 
Gurney 1983: 98; Mascheroni, 1984: 162; Beal 1988: 286; Hoffner, 1989: 199-203; Starke 
1990: 185, 196-197, 230, 316-317, 480; Beal, 1992: 385, 386; Gurney 1993: 13-28; 
Yoshida, 1996: 42; Trémouille, 1997: 39 dn.122; Alp, 1998: 54-60; Klengel 1999: 205, 
239, 276; Martino 1999: 291-300; Singer 1999: 649; Martino-Imparati, 2001: 348 (KBo IV 
1+ olarak yazılmış); Heinhold-Krahmer, 2001-2002: 90-104; Beal, 2002: 66 dn.76; Cohen, 
2002: 143-144; Gurney, 2002: 339-344; Karasu, 2002: 199; Melchert, 2003: 223; Patri, 
2007: 128, 144; Melchert, 2007a: 508. 
16 Otten, 1988: 23, 25; Beckman, 1996: 116. bkz. Hout, 1989: 100-114; Starke, 1990: 197, 
230; Heinhold-Krahmer, 1991/1992: 138-158; Börker-Klähn, 1992: 95-105; Houwink ten 
Cate, 1992: 233-270; Beal, 1993: 29-39; Börker-Klähn, 1994: 131-160; Alp, 1995: 3-5; 
Hawkins, 1995: 49-53; Melchert, 1995: 272; Forlanini, 1998: 219-253; Singer, 1999: 649; 
Cohen, 2002, 144-145; Zeilfelder, 2002: 533; Melchert, 2003: 42; Mora, 2003: 289-296; 
Dinçol-Dinçol, 2005: 1-13; Bachvarova, 2006: 127; Bryce, 2007a: 119; Bryce, 2007b: 125; 
Abbasoğlu, 2007: 21-25; Melchert, 2007a: 507-513; Lebrun, 2007: 466; Patri, 2007: 129; 
Rieken, 2010: 227; Gander, 2010: 65-67.  
17 Oettinger, 1976: 18-19; Trémouille, 2009-2011: 82; Taracha, 2009: 128; bkz.Otten, 
1971: 30; Haas, 2007: 5; Feder, 2010: 125-126; Arroyo, 2010: 357; Beckman, 2011: 96. 
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Efsanesi”nde (CTH 727) Fırtına Tanrısı korkunç bir şekilde gürleyince Ay 
Tanrısı’nın gökten kapı yapısı üzerine düştüğünü ancak kimsenin onu 
görmediği anlatılmaktadır18.  

Hitit kült metinlerinde Tanrı Umbu önemli Hurri tanrıları arasında 
sayılmaktadır. Tanrı’nın adı; “Tanrı Tešup’un ve de Tanrıça Ḫebat’ın kaluti- 
listelerinde” genellikle Tanrıça Išḫara’dan sonra; ve eşi Tanrıça Nikkal’den 
önce geçmektedir. Bu durum Tanrı’nın eşiyle birlikte bir çift olarak 
kutsanıldığını  göstermektedir. Metinlerin ilgili kısmından adı geçen tanrının 
kutsanıldığı, Tanrı için içildiği ve bir ince ekmeğin parçalanıldığı da 
öğrenilmektedir:  

a. KBo 58.212 (138/w)(+)KUB 55.55 (Bo 1992) (Yeni Hitit) (CTH 704)19 

ay.III 

8ʹ EGIR-an-da-ma D[(Iš-ḫa-ra T)UŠ-aš e-ku-zi]  
9ʹ 1 NINDA.SIG pár-ši-ḭ[(a     KI.MIN)]                                   
__________________________________________________________________ 
10ʹ EGIR-an-da-ma Ú[(-um-ṷuu DNi-ik-kal D Al-l)a-a-ni]  
11ʹ TUŠ-aš e-ku-zi 1 NI[NDA.SIG pár-ši-ḭa     KI.MIN] 
__________________________________________________________________ 
12ʹ EGIR-an-da-ma DIŠTAR … 
Tercüme: 
8ʹ Sonradan ise [(Išḫara (için) ot)urur (vaziyette) içer.]  
9ʹ Bir ince ekmeği parçala[(r. Aynı şekilde.)] 
__________________________________________________________________ 
10ʹ Sonradan ise U[(mbu-Nikkal, All)ani] (için) 
11ʹ oturur (vaziyette) içer. Bir in[ce ekmeği parçalar. Aynı şekilde.] 
__________________________________________________________________ 
12ʹ Sonradan ise IŠTAR… 
b. KUB 27.8 (Bo 2760) (Yeni Hitit) (CTH 704)20   
öy.? 
7ʹ [(EGIR)-ŠU-(ma D)Iš-ḫa-ra TU[(Š-aš e-ku-zi 1 NINDA.S)]IG pár-ši-ḭa K[I.MIN] 
__________________________________________________________________ 
8ʹ [(EGIR)-Š]U-ma  Um-bu DNIN.GAL TUŠ-a[(š e-ku-zi)] 1 NINDA.SIG pár-ši-ḭa 
KI.MIN 
__________________________________________________________________ 
9ʹ EGIR-ŠU-ma DGAŠAN… 
Tercüme: 
7ʹ [(Sonra)dan (ise)] Išḫara (için) otur[(ur (vaziyette) içer. Bir ince ekme)]ği 
parçalar. Ay[nı şekilde.] 
                                                      

18 Laroche, 1965: 13-18; Hoffner, 1998: 34-36;  
19 Transkr. için krş. Wegner, 2002: 110-111; terc. tarafımdan çalışılmıştır. Wegner, 2002: 
110: “ay.III? 4ʹ-13ʹ, KBo 20.113+KBo 33.127+KBo 35.158+KBo 35.162 öy?. 4ʹ-11ʹ ile,ay.III? 

5ʹ-16ʹ, KUB 20.93+KUB 54.77+KUB 27.4(+?)KUB 54.80(+?)KUB 32.66  öy.I 2ʹ-12ʹ ile, ay.III? 

4ʹ-15ʹ, KUB 32.91 (312/b+331/b+331/b+368/b)+KBo 27.116+KBo 33.84 öy?. r.kol. 8ʹ-18ʹ 
ile duplikattır. 
20 Wegner, 2002: 134-136; Košak, hethiter.net/:hetkonk (v.1.82)  “CTH 704.2.A” olarak 
vermektedir. Wegner, 2002: 134: “öy.? 4ʹ-10ʹ KUB 32.91 öy.?r.kol. 8ʹ-18ʹ ile, öy.? 4ʹ-11ʹ KUB 
20.93+KUB 54.77+KUB 27.4(+?)KUB 54.80(+?)KUB 32.66 öy.I 1ʹ-12ʹ ile duplikattır”. 
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__________________________________________________________________ 
8ʹ [(Sonra)d]an ise Umbu-NIN.GAL (için) oturu[(r (vaziyette) içer.)] Bir ince 
ekmeği parçalar. Aynı şekilde. 
__________________________________________________________________ 
9ʹ Sonradan ise Šauška... 

c. KUB 32.91 (312/b+331/b+331/b+368/b)+KBo 27.116 (628/b)+KBo 
33.84 (375/c) (Orta Hitit) (CTH 705)21 
öy.? r.kol. 
12ʹ …EGIR-an-da-ma 
13ʹ DIš-ḫa-a-ra TUŠ-aš e-ku-zi 1 NINDA-SIG pár-ši-ḭa KI.MIN 
14ʹ [E]GIR-an-da-ma DÚ-um-uuu DNi-ik-kal DAl-la-a-ni 
15ʹ [(TUŠ-aš)] e-ku-zi 1 NINDA.SIG pár-ši-ḭa KI.MIN 

16ʹ [(EGIR-a)]n-da-ma DIŠTAR … 
12ʹ oturur (vaziyette) içer. Bir ince ekmeği parçalar. Aynı şekilde. Sonradan 
ise 
13ʹ Išḫara (için) oturur (vaziyette) içer. Bir ince ekmeği parçalar. Aynı şekilde. 
14ʹ [S]onradan ise Umbu-Nikkal, Allani (için), 
15ʹ [(oturur (vaziyette)] içer. Bir ince ekmeği parçalar.Aynı şekilde. 
16ʹ [(Sonrad)]an ise IŠTAR… 
ay?. lk.kol. 
2ʹ [(EGIR-an-d)]a-ma  DI[(š-ḫa-a-ra) KI.MIN] 
3ʹ [(EGIR-an-d)]a-ma  DÚ-u[(m-uuu  DNi-ik-ka)l KI.MIN] 
4ʹ [(EGIR-an-d)]a-ma  DAl-l[(a-a-ni)  KI.MIN] 
5ʹ [(EGIR-an-d)]a-ma  DIŠTAR … 
Tercüme: 
2ʹ [(Sonrada)]n ise I[(šḫara) (için) aynı şekilde.] 
3ʹ [(Sonra)]dan ise  U[(mbu-Nikka)] (için) aynı şekilde.] 
4ʹ [(Sonrad)]an ise All[(ani) (için) aynı şekilde.] 
5ʹ [(Sonrada)]n ise IŠTAR… 
d. KUB 20.93 (Bo 1300)+KUB 54.77 (Bo 1711)+KUB 27.4 (Bo 
7004)(+?)KUB 54.80 (Bo 1705)(+?)KUB 32.66 (45/b) (Yeni Hitit) (CTH 
705)22 
öy.I 
5ʹ EGIR-an-da-ma DIš-ḫa-a-r[(a TUŠ-aš )] e-ku-zi [KI.MIN] 
___________________________________________________________________ 
6ʹ EGIR-an-da-ma Ú-um-ṷuu DN[i-i]k-kal  Al-l[a-a-ni] 

                                                      
21 Transkr. için krş. Wegner, 2002: 143-145; terc. ise tarafımdan yapılmıştır. Wegner, 
2002: 143: “öy.? r.kol. 8ʹ-18ʹ KUB 55.55 ay.III?  4ʹʹ-15ʹʹ ile, öy.? r.kol. 8ʹ-18ʹ KUB 27.8 öy.? 4ʹ-
10ʹ ile, öy.? r.kol. 8ʹ-18ʹ KUB 20.93+KUB 54.77+KUB 27.4(+?)KUB 54.80(+?)KUB 32.66 öy.I 
1ʹ-10ʹ ile, ay.? lk.kol. 1ʹ-12ʹ KBo 38.265+KBo 40.91+KBo 34.16+KBo 33.207+KBo 
15.40+KBo 35.136+KBo 39.163 öy.II 6ʹ-16ʹ ile, ay.? lk.kol. 1ʹ-12ʹ KBo 20.113+KBo 
33.127+KBo 35.158+KBo 35.162 öy.I 14ʹ-23ʹ ile, ay.? lk.kol. 5ʹ-12ʹ KBo 8.156+KUB 32.93 
öy.I? 3ʹ-8ʹ ile duplikattır.” 
22 Wegner, 2002: 140-141; terc. tarafımdan çalışılmıştır; ayrıca Hoffner, Cataloge of Hittite 
Texts’e göre CTH 704.4’tür. Košak, hethiter.net/:hetkonk (v.1.82)  ise KUB 54.80 (Bo 
1705)’e KUB 27.30 (Bo 5520) joindir. Wegner, 2002: 139-140: “öy.I 1ʹ-12ʹ, KUB 27.8 öy?. 
4ʹ-11ʹ ile, öy.I 1ʹ-10ʹ, KBo 39.166+KBo 24.68+KBo 35.163+KBo 35.163+KBo 41.107+KBo 
41.107 ay.III 16ʹ-25ʹ ile, öy.I 5ʹ-12ʹ, KUB 55.55 ay.III? 4”-17” ile, öy.I 6ʹ-11ʹ, KBo 
39.191+KBo 19.130  ay.III 4ʹ-11ʹ ile duplikattır”. 
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7ʹ TUŠ-aš e-ku-zi 1 NINDA.SIG pár-ši-ḭ[a ]  KI.MIN 
___________________________________________________________________ 
8ʹ [(EGIR-an-d)]a-ma DIŠTAR… 
Tercüme: 
5ʹ Sonradan ise Išḫar[(a (için) oturur (vaziyette)] içer. 
___________________________________________________________________ 
6ʹ Sonradan ise Umbu-N[i]kkal, All[ani]  
7ʹ (için) oturur (vaziyette) içer. Bir ince ekmeği parçala[r.] Aynı şekilde. 
___________________________________________________________________ 
8ʹ [(Sonra)]dan ise IŠTAR… 
e. KUB 45.66 (Bo 7985) (Yeni Hitit) (CTH 705)23 
8ʹ 1 NINDA.SIG KI.MIN DIš-ḫa-ra DAl-la-a-ni [   (x)] 
__________________________________________________________________ 
9ʹ 1 NINDA.SIG KI.MIN DU-um-bu DNIN.GAL [   (x)] 
__________________________________________________________________ 
10ʹ 1 NINDA.SIG KI.MIN DIŠTAR-ka 
Tercüme: 
__________________________________________________________________     
8ʹ Bir ince ekmek aynı şekilde Išḫara Allani [   (x)] 
__________________________________________________________________ 
9ʹ Bir ince ekmek aynı şekilde Umbu NIN.GAL [   (x)]   
__________________________________________________________________ 
10ʹ Bir ince ekmek aynı şekilde Šauška… 
f. KUB 32.93 (397/b)(+)KBo 8.156 (129/m) (Yeni Hitit) (CTH 704)24  
öy.I? 

x+1 [(EGIR-an-d)]a-[(ma DIš-ḫa-ra KI.MIN)] 
2ʹ [(EGIR-an)]-da-ma D[(Um-bu DNi-ik-kal DA-al-la-ni KI.MIN)] 
3ʹ [(EGIR-a)]n-da-ma DIŠTA[(R… 
Tercüme: 
x+1 [(Sonra)]dan [(ise Išḫara aynı şekilde.)] 
2ʹ [(Sonra)]dan ise [(Umbu-Nikkal, Allani aynı şekilde.)] 
3ʹ [(Sonra)]dan ise IŠTA[(R… 
g.KUB 45.74 (Bo 4893) (Yeni Hitit) (CTH 705)25  
8ʹ [EGIR-an-da-ma DIš-ḫ]a-ra KI.MIN 
_________________________________________________________________ 
9ʹ [EGIR-an-da-ma DÚ-um-bu] DNi-ik-kal KI.MIN 
_________________________________________________________________ 
10ʹ [EGIR-an-da-ma DAl-la]-a-ni KI.MIN 
_________________________________________________________________ 
11ʹ [EGIR-an-da-ma DIŠTAR… 
_________________________________________________________________ 
Tercüme: 
                                                      

23 Wegner, 2002: 132-133; terc. tarafımdan çalışılmıştır. 
24 Wegner, 2002: 141-143 (Nr. 48); terc. ise tarafımdan çalışılmıştır. Wegner, 2002: 141: 
“öy.I? 1ʹ-19ʹ KBo 38.265+KBo 40.91+KBo 34.16+KBo 33.207+KBo 15.40+KBo 35.136+KBo 
39.163  öy.II 7ʹ-31ʹ ile, öy.I? 1ʹ-7ʹ KBo 20.113+KBo 33.127+KBo 35.158+KBo 35.162 öy.I 
15ʹ-23ʹ” ile duplikattır. 
25 Wegner, 2002: 136-137; terc. tarafımdan çalışılmıştır. 
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8ʹ [Sonradan ise Išḫ]ara (için) aynı şekilde. 
_________________________________________________________________ 
9ʹ [Sonradan ise Umbu] Nikkal (için) aynı şekilde. 
_________________________________________________________________ 
10ʹ [Sonradan ise Alla]ni (için) aynı şekilde. 
_________________________________________________________________ 
11ʹ [Sonradan ise IŠTAR… 
_________________________________________________________________ 
Tanrı Umbu’nun adının geçtiği diğer Hitit çiviyazılı metinlerde ise adı geçen 
Tanrı ve eşi Nikkal için bir ince ekmeğin parçalanıldığı, üzerine ise kesilmiş 
karaciğerin ve kalbin konulduğu anlatılmaktadır:  
a.KBo 23.67 (1328/c)+ KUB 32.84 (45/a) +KUB 32.84 (213/a)+ KBo 
23.67 (1371/c) (CTH 704) (Orta Hitit)26 
öy.I 
2ʹ [EGIR-a]n-da-ma A-NA [(DÚ-u)]m-ṷ[(upu)] DNi-ik-[(ka)l 1 NINDA.SIG] 
3ʹ [pár-ši-ḭ]a še-ra-aš-ša-an UZUNÍG.GIG UZUŠÀ ku-r[(a-a-an) d]a-a-i 
Tercüme: 
2ʹ [Sonra]dan ise [(U)]mb[(u)] Nik[(ka)l için bir ince ekmek] 
3ʹ [parçal]ar. Onun üzerine kes[(ilmiş)] karaciğeri ve kalbi [ko]yar. 
ay.III 
16 EGIR-an-da-ma Ú-um-ṷupu DNi-ik-kal 
17 GUB-aš e-ku-zi 1 NINDA.SIG  pár-ši-ḭa    KI.MIN 
______________________________________________________________________________________________________ 
Tercüme: 
16 Sonradan ise Umbu Nikkal (için) 
17 ayakta içer. Bir ince ekmeği parçalar. Aynı şekilde.  
______________________________________________________________________________________________________ 
b.Bo 5841 (Yeni Hitit) (CTH 704)27 
x+2 [EGIR-a(n-da-ma A-N)A DUm-ṷuu DNi-ik-ka[l 1 NINDA.SIG pár-ši-ḭ(a)] 
3ʹ [(še-ra-aš-ša-an)] UZUNÍG.GIG UZUŠÀ ku-ra-a-an [d(a-a-i)] 
Tercüme: 
x+2 [Sonra(dan ise) Umbu Nikka[l için bir ince ekmeği parçala(r).]  
3ʹ [(Üzerine)] kesilmiş karaciğeri ve kalbi [k(oyar.)] 
c.KBo 40.91(1555/c)+KBo 34.16 (507/b )+ KBo 15.40 (489/c)+KBo 
33.207 (1274/c)+ KBo 35.136 (1512/c)+ KBo 38.265 (1658/c)+KBo 
39.163 (2489/c)28 (Orta Hitit) (CTH 704)29  
                                                      

26 Wegner, 2002: 74-78; terc. tarafımdan çalışılmıştır. Wegner, 2002: 74: “öy.I 2ʹ-14ʹ, Bo 
5841 2ʹ-12ʹ ile, öy.II 1ʹ-17ʹ, KUB 34.102(+?)KUB 32.72(+?)KBo 14.138(+?)KBo 
27.178(+??)KBo 35.124 öy.II 28ʹ-46ʹ ile, ay.III 13-24, KUB 34.102(+?)KUB 32.72(+?)KBo 
14.138(+?)KBo 27.178(+??)KBo 35.124 ay.III 6ʹ-21ʹ” ile duplikattır. 
27 Wegner, 2002: 78; terc. tarafımdan çalışılmıştır. Wegner, 2002: 78; Košak, 
hethiter.net/:hetkonk (v.1.82): “2ʹ-14ʹ satırları arası KUB 32.84+KBo 33.167 öy.I 2ʹ-16ʹ ile 
duplikattır.” 
28 Wegner, 2002: 116; Groddek-Kloekhorst, 2006: 158; Košak, 1999: 24 ve dn.1.   
29 Transkr. için öy.II x+1-31: Wegner, 2002: 118; 26’-31’: Groddek-Kloekhorst, 2006: 158; 
ayrıca bu metin Hoffner CTH ‘ye göre 705 altında gösterilmektedir. Wegner, 2002: 116-
117: “öy.II 1ʹ-9ʹ,KBo 35.157 öy.II 5-14 ile, öy.II 1ʹ-15ʹ, KBo 20.113+KBo 33.127+KBo 
35.158+KBo 35.162 öy.I 9ʹ-23ʹile,öy.II 6ʹ-16ʹ, KUB 32.91 ay.lk.kol 1ʹ-12ʹ ile, öy.II 7ʹ-31ʹ, 
KBo 8.156+KUB 32.93 öy.I? 1ʹ-19ʹ ile duplikattır”. 
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öy.II (KBo 34.16+KBo 33.207+KBo 35.136+KBo 15.40) 
7ʹ EGIR-an-da-ma D[(Iš-ḫa-a-ra   KI.MIN)] 
8ʹ EGIR-an-da-ma D[(Ú-um-uuu DNi-ik-ka)l               KI.MIN] 
9ʹ EGIR-an-da-ma DA[(l)]-l[(a-a-ni KI.MIN EGIR-an-da-ma   DIŠTAR DNi-na-at-ta)] 
Tercüme: 
7ʹ Sonradan ise [(Išḫara (için)  aynı şekilde)] 
8ʹ Sonradan ise [(Umbu-Nikka)l (için) aynı şekilde.] 
9ʹ Sonradan ise A[(l)]l[(ani (için) aynı şekilde, sonradan ise IŠTAR, Ninatta)] 
KBo 14.139 (93/q) (Yeni Hitit)30 metinden ise bir koyun ve bir avuç dolusu 
ekmeğin adı geçen tanrılara kurban olarak sunulduğu öğrenilmektedir: 
öy.II 
10 EGIR-ŠÚ-ma 1 UDU 1 NINDA.GUR4.RA ŠA 1 UP-N[I 
11 nu           A-NA        DUm-bu       DNIN.GAL DINGIRM[EŠ-na  
12 [DINGIRM]EŠ-na URU-te-ni-ṷee-[na 
____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
10 Sonradan ise bir koyun, bir avuç dolusu bir kalın ekmek  
11 Umbu (ve) Ningal için, tanrıl[arına 
12 Şehrin [Tanrıla]rına 
________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
KBo 35.137 (1556/c+292/f))+KBo 35.143 (1637/c) (Yeni Hitit) (CTH 
705)31 metin ise içerik açısından fazla bilgi vermemektedir. Metnin ilgili 
kısmı: 
ay. 
7ʹ [DUm-b]u DNi-ik-kal ši-pa-an-da-an-zi [(x)] 
8ʹ [         ]x     [(x)] 
__________________________________________________________________ 
Tercüme: 
7ʹ [Umb]u Nikkal (için) kurban sunarlar. [(x)] 
8ʹ [         ]x     [(x)] 
__________________________________________________________________ 
KUB 27.38 (Bo 2359+Bo 3054) (CTH 775) (Orta Hitit) metinde “DUmpa” 
olarak geçmektedir: 
Rs.III32 16 ṷuu-nu-ḫu-un-na ma-a-na DUm-pa-an 

Hitit imparatorluk dönemi krallarından I. Šuppiluliuma tarafından alınan ve 
kralın kendi soyundan gelenler tarafından yönettiği Kargamıš Ülkesi 
krallarından Piḭašili (Hurrice adı: Šarri Kušuḫ) “Kušuḫ” içeren teofor ad 
taşırdı. Ayrıca Pisidia, Likya ve Karya’da Arma içeren teofor adlarla sıkça 
karşılaşılmaktadır33; bu teofor adlar adı geçen Tanrı’nın popüleritesini 
kanıtlamaktadır.  Lidya uygarlığında da Luvi’nin Ay Tanrısı Arma’yla 
karşılaşılmakta; ancak kültüyle ilgili fazla bilgi elde edilememektedir34. 

                                                      
30 Wegner, 2002: 177-178; terc. tarafımdan çalışılmıştır.  
31 Haas, 1998a: 154, 200; Wegner, 2002: 255-256; bkz. Haas, 1994: 665 dn.203; Groddek-
Kloekhorst, 2006: 160-161, 169. Terc. ise tarafımdan çalışılmıştır. 
32 van Gessel, 1998a: 536; transk. için ise bkz.Haas-Wegner,1988: 388. 
33 Popko, 1995: 168, 173, 177, 184, 192; Taracha, 2009: 110. 
34 Popko, 1995: 184. 
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Boğazköy’ün 1,5km. kuzeydoğusunda yeralan Yazılıkaya Açıkhava 
Tapınağı’nın A odasındaki 35 numaralı kabartma bu tanrıya aittir35. Bu 
kabartmada Tanrı, boynuzlu sivri başlıklı, kısa etekli, önü açık uzun 
pelerinli ve sakallı olarak tasvir edilmiştir. Sivri başlığının üzerinde hilal 
biçimli bir obje, omuzlarının üzerinde ise dik duran kanatlar yer alır. Ucu 
sivri ayakkabı giymiştir. Figürün önündeki hilal şeklindeki hiyeroglif işareti 
hem de başlığındaki hilal Ay Tanrısı olduğunun ispatıdır. Luvi hiyeroglifinde 
ise Ay Tanrısı Arma, Hurriler’in Tanrı Kušuḫ’una benzer şekilde-kanatlı ve 
sivri başlığının üzerinde hilal biçimli bir objeyle tasvir edilmiştir36.  

Ideogram Akadogram Hattice Hititçe Hurrice Luvice 

XXX, EN.ZU, IB, URAŠ SIN Kašku Arma? Kušuḫ, Umbu Arma 

Ay Tanrısı’nın Tanrıça Išḫara ile bağlantısı vardır. Bu bağlantıyı Babil büyü 
metninde  görmekteyiz. Tanrıça Išḫara’dan Ay tutulması esnasında yardım 
istenilmektedir. KBo 53.33 (1603/u)+KBo 6.34 (Bo 2041)+ KUB 48.76 (Bo 
2523) (CTH 447) (Yeni Hitit)37 metnin ay.III 19-23. satırlarında “Yemin 
Tanrıları” olan Tanrıça Išḫara ve Ay Tanrısı’ndan yeminini kim bozarsa onu 
yakalamaları ve kendi içinde yeminini bozan kimseyi ve onun oğlunu 
yemeleri gerektiği anlatılmaktadır. Buradan da yemin cezasının Tanrıça 
Išḫara ve Ay Tanrısı tarafından verildiği öğrenilmektedir. Ayrıca bu durum 
adı geçen tanrı/çaların “yemini koruduklarının” kanıtıdır.  

2. Ḫurniššiḭa: Hurrice. 

Adının Geçtiği Çiviyazılı Metinler38: 

Hurr.   

Abs. DḪu-ur-ni-iš-ši-ḭa KBo 5.2 IV 19, 35, 52. 

Ay Tanrısının epitetidir. Hitit çiviyazılı metinlerde geçen Ḫurniššiḭa’nın 
anlamı üzerine farklı görüşler mevcuttur: Laroche “Güneş Tanrısı ile Ay 
Tanrısı’nın epitetidir”39 tanımını yapmıştır. Tischler de bu görüşü 
desteklemiş40 olup ayrıca Strauß’un “Sağlık terimi”41 tanımına da katılmıştır; 
Ünal ise “Hurrice kurban terimi”42 olarak ifade etmiştir.  

Ḫurniššiḭa’nın adı yalnızca; Hurriler’e ait bir ritüel olan bedensel olararak 
                                                      

35 Güterbock, 1943: 275; Otten, 1959: 27, 28; Bittel ve diğerleri, 1975: 139-140; Gurney, 
1977: 22, 23, 24; Masson, 1981: 21; Güterbock, 1982: 34; Darga, 1992: 160; Popko, 1995: 
115; Ünal, 2003: 88; Taracha, 2009: 95; Seeher, 2011: 58, 78. 
36 Popko, 1995: 92; Taracha, 2009: 110. 
37 Oettinger, 1976; bkz. Starke, 1990: 474 dn.1732; Haas, 1994: 878 dn.10; Beal-Collins, 
1996: 309; Giorgieri, 2005: 339;  Ofitsch, 2001: 478-479; Soysal, 2001: 668-669; Arıkan, 
2006: 151; Yakubovich,  2006: 42 (KUB 6.34 olarak yazılmış.); Haas, 2006: 231-234; 
Melchert, 2007b: 514; Torri, 2007: 676; Sideltsev, 2007: 624. 
38 GLH: 115; van Gessel, 1998a: 162. 
39 GLH: 115. 
40 HHw: 85. 

41 Strauß, 2006: 231 
42 MHH: 238. 
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hastalanmış insanların çeşitli yöntemlerle iyileştirildiğini anlatan KBo 5.2 
(Bo 2005) (CTH 471) (Yeni Hitit) metinde Ay Tanrısı ve Güneş Tanrısı ile 
birlikte geçmektedir. Burada hemen belirtmek gerekirse bu ritüel Tanrıça 
Išḫara’nın rahibi Kizzuṷatnalı Ammiḫatna tarafından gerçekleştirilmekteydi. 

IV43  

19 na-an-ša-an A-NA DUTU ḫu-ur-ni-iš-ši-ḭa ši-pa-an-ti 

34 …na-an-kán A-NA EN.ZU  

35 ḫu-u-ur-ni-iš-ši-ḭa ši-pa-an-ti 

52 1 SILA4-ma-kán A-NA DUTU ḫu-ur-ni-iš-ši-ḭa ši-pa-an-ti 

IV  

19 Ve onu  Güneş Tanrısına ḫurnišši için kurban sunar.  

34 … Ve onu  Ay Tanrısı’na 

35 ḫurnišši için kurban sunar.  

52 Güneş Tanrısı’na ḫurnišši için bir kuzu kurban sunar.   

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Hurri Ay Tanrısı “Umbu” ve onun epitetinin önemli bir yere sahip olduğu ve 
buna göre kutsandıkları ilk kez tarafımdan Hitit çiviyazılı metinlerin 
tümünün bir araya getirilip detaylı bir şekilde incelenmesi sonucu ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda: 

● Ay Tanrısı’nın Hurrice adı olan Umbu’nun, “dolunay” anlamına 
geldiği, ancak kökeninin bilinmediği,   

● Genel Hurri geleneğinde Ay Tanrısı’nın “Kušuḫ” adı altında 
kutsanıldığı, 

● Kušuḫ’un, Hattiler’in Ay Tanrısına verdikleri Kašku adıyla bağlantılı 
olduğu veya Kuzina şehrinin adından türemiş bir adjektiv olduğu, 

● Hitit İmparatorluk dönemine ait çiviyazılı metinlerde Tanrı’nın adının 
genellikle “EN.ZU” logogramıyla geçtiği; ancak hece sistemiyle de geçişlerin 
mevcut olduğu, 

● Ugarit çiviyazısı ile yazılmış metinde Tanrıça Nikkal ile evlendiği,  

● MÖ.15.yy.’dan itibaren Kuzey Suriye ve Güney Anadolu kültünde Ay 
Tanrısı çifti olarak Umbu ve Nikkal/NIN.GAL/Nikkalu’nun kutsanıldığı, 

● En önemli kült merkezlerinin Mezopotamya’daki Ur ve Harran olduğu, 

● Tanrı’nın kültünün Mezopotamya’dan Tarḫuntašša’ya yayıldığı, 

● Šattiṷaza Antlaşması’nda, Tette Antlaşması’nda, Duppi-Tešup 
Antlaşması’nda ve Niqmepa Antlaşması’nda Tanrıça Išḫara ile birlikte “yemin 
tanrısı” olarak adı geçerken; Bronz Tablet’te ise (Bo 86/299 ay.III):  “(93)… 

                                                      
43 Strauß, 2006: 231, 232, 243, 244, 245;  hethiter.net/: CTH 471 (2008sqq.). 
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DXXX LUGAL MA-ME-TI:Yemin Kralı Ay Tanrısı” Yemin Kralı ünvanıyla 
antlaşmaya tanıklık eden tanrılar arasında adının geçtiği; 

● Orta Hitit dönemine tarihlendirilen Asker Yemini ritüelinde yeminini 
bozanları yok etmek için yemin tanrıları olarak Tanrı Šarrumma ve Tanrıça 
Išḫara ile birlikte adının geçtiği, 

● “Gökten Düşen Ay Efsanesi”nde (CTH 727) Ay Tanrısı’nın gökten kapı 
yapısı üzerine düştüğü, 

● Tanrı’nın adının, Tanrı Tešup’un ve Tanrıça Ḫebat’ın kaluti- 
listelerinde geçmesinin önemli Hurri tanrıları arasında olduğu, 

● KBo 58.212 (138/w)(+)KUB 55.55 (Bo 1992), KUB 27.8 (Bo 2760), 
KUB 32.91 (312/b+331/b+331/b+368/b)+KBo 27.116 (628/b)+KBo 33.84 
(375/c), KUB 20.93 (Bo 1300)+KUB 54.77 (Bo 1711)+KUB 27.4 (Bo 
7004)(+?)KUB 54.80 (Bo 1705)(+?)KUB 32.66 (45/b), KUB 45.66 (Bo 7985), 
KUB 32.93 (397/b)(+)KBo 8.156 (129/m) ve KUB 45.74 (Bo 4893) 
metinlerden adı geçen tanrının kutsanıldığı, Tanrı için içildiği ve bir ince 
ekmeğin parçalanıldığı; 

● KBo 23.67 (1328/c)+ KUB 32.84 (45/a) +KUB 32.84 (213/a)+ KBo 
23.67 (1371/c),  Bo 5841 ve KBo 40.91(1555/c)+KBo 34.16 (507/b )+ KBo 
15.40 (489/c)+KBo 33.207 (1274/c)+ KBo 35.136 (1512/c)+ KBo 38.265 
(1658/c)+KBo 39.163 (2489/c) metinlerden ise Umbu ve eşi Nikkal için bir 
ince ekmeğin parçalanıldığı, üzerine ise kesilmiş karaciğerin ve kalbin 
konulduğu; 

● Yazılıkaya Açıkhava Tapınağındaki 35 numaralı kabartmanın bu 
tanrıya ait olduğu ve Tanrı’nın sivri başlığının üzerinde hilal biçimli bir 
objeyle tasvir edildiği, 

● Tanrı’nın epitetinin Ḫurniššiḭa olduğu, 

● Ḫurniššiḭa’nın adının yalnızca KBo 5.2 (Bo 2005) (CTH 471) (Yeni 
Hitit) metinde geçtiği, 

● Metinde Ḫurniššiḭa’nın adının Ay Tanrısı ve Güneş Tanrısı ile birlikte 
geçtiği, 

● Ḫurniššiḭa’nın anlamı üzerine “Güneş Tanrısı ile Ay Tanrısı’nın 
epitetidir, Sağlık terimi, Hurrice kurban terimi” gibi farklı görüşlerin mevcut 
olduğu, 

● Tanrı Umbu’nun adının Hitit çivi yazılı metinlerde geçmesi Hurri 
tanrılarının, Hitit kültürünü etkisi altına aldığı sonucuna varılmaktadır. 
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