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Editörden 

 

Eğitim, meyvenin kendisi değildir.  

Bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.  

Bernard Shaw 

 

 

Değerli bilim insanları, İNTOBA dergisi olarak 2. cildin 1. sayısı ile sizlere merhaba demenin 

mutluluğunu yaşıyoruz.  

Dergimizin TRDİZİN başvurusu yapılmış olup ilgili birimlerce değerlendirme süreci devam 

etmektedir. İNTOBA Dergisi, geride bıraktığı bir yıllık süre içerisinde ulusal ve uluslararası alanda 

40 indekse dahil edilmiş olup farklı indekslere girme çalışmaları sürmektedir. Bizlere bu gururu 

yaşatan ve değerli çalışmaları ile destek olan yazarlarımıza ve hakemlerimize şükranlarımızı sunarız.  

Bu sayıda yer alan makalelerin ana muhtevaları şu şekildedir. 

Richárd SZÁNTÓ, “The Avars and Other Peoples in the Carpathian Basin in the 9th 

Century” başlıklı makalesinde,  

Avar halkının imparatorluğun çöküşünden sonra (aşağı yukarı 803 tarihinden sonra) hemen 

Slav dilini kullanmaya başlamadığını ve 9. yüzyılın sonlarından Macarların Karpat Havzası’na 

yerleşmesine kadar geçen sürede varlıklarını devam ettirdiklerini belirtmektedir. 

Liailia MINGAZOVA, “Тatar Çocuk Edebiyatı: Oluşum Tarihi” başlıklı makalesinde,  

Klasik Edebiyat özelliklerinin Tatar Çocuk Edebiyatı’na yansıması, Tataristan’da aydınlanma 

fikirlerinin yayılması, XIX. yüzyılın ikinci yarısında çocuk edebiyatının oluşumu ve gelişimi hakkında 

bilgi vermektedir. 

Gulnur GABDULLİNA, Gulfiya GAİNULLİNA ve Aigul GİLMUTDİNOVA, “The System 

of Images in Love Lyrics of Ilsiyar Iksanova” başlıklı makalesinde, 
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 Modern Tatar şairi Ilsiyar Iksanova'nın eserleri, bu eserlerdeki lirik kahramanların sevgi dolu 

ve samimi sözleri, yazarın metinleri sembollerle karmaşıklaştırma yeteneği üzerinde durmaktadır. 

Cüneyt GÜNDÜZ, “İngiltere’de Çartist Hareket’in Oluşumu Ve Faaliyetleri (1832-1867)” 

başlıklı makalede, 

Tarih boyunca işçi sınıfının verdiği mücadelenin önemli bir aşaması olan İngiltere’deki 

Çartizm Hareketi’ni incelenmekte ve konu ile ilgili daha önce yapılan dağınık haldeki araştırmaları 

farklı bir bakış açısıyla sentezlenmektedir. 

Muhammed ASLANER, “Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikaları” başlıklı 

makalesinde, 

Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’de farklı ekonomik politikaların uygulandığını, 1950-

1960 yılları arasında ülkeyi yöneten Demokrat Parti Dönemi’nde ise devletçi ekonomiden liberal 

ekonomiye geçiş sürecinin yaşandığını ifade etmektedir. 

Yasin KULABAŞ, “Yeni Asur Dönemi Metinlerinde Geçen “Láḫḫinu” Ve “Laḫḫinatu” 

Unvanlı Görevliler” başlıklı makalesinde, 

Yeni Asur Dönemi’nde din görevlileri için kullanılan Láḫḫinu ile laḫḫinnatu terimlerinin 

kökeni ve anlamlarını açıkladıktan sonra  Asur metinlerinde bu isimlerin geçtiği bölümleri konularına 

göre değerlendirmektedir. 

Ayla KAVALA YEMENİCİOĞLU, “Ekoloji Temalı Tesla Özel Tanıtım Filminde Roland 

Barthes’in Göstergebilimi Yansımaları” başlıklı makalesinde,  

Ekoloji temalı Tesla özel tanıtım filmi, Roland Barthes’in düzanlam, yananlam ve mit 

oluşturma yaklaşımlarına göre göstergebilimsel olarak analiz etmektedir. 

Mediha Seda SUVACI ve İbrahim BOZKURT, “Adana Yerel Basınından Yeni Adana ve Türk 

Sözü Gazetelerine Göre Serbest Cumhuriyet Fırkası” başlıklı makalede,  

1930’lu yıllarda yayın hayatında olan Adana’nın iki önemli yerel gazetesi Yeni Adana ve Türk 

Sözü gazetelerinde Serbest Cumhuriyet Fırkası’na ait siyasi gelişmeleri irdelemektedir. 

Shahnoza NAZAROVA, “Freedom (Hürriyet) Marches in Turkestan” başlıklı makalesinde, 

 XX. yüzyılın ilk çeyreğinin Özbek halkı için tartışmalı ve görkemli yıllar olduğunu, bu 

yıllarda yaşanan gelişmelerin edebiyatı da etkilediğini, klasik edebiyat ve aydınlama edebiyatının 

yerini cedid edebiyatına bıraktığını belirtmektedir. Ayrıca cedid edebiyatının özgürlüğe, mücadeleye 

ve köleliğe başkaldırmaya çağıran bir edebiyat türü olduğunu vurgulamaktadır. 

 

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle… 

 

Editör 

Dr. Öğr. Üyesi Doğan GÜN 

   Mersin Üniversitesi 
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THE AVARS AND OTHER PEOPLES IN THE CARPATHIAN BASIN IN THE 9TH 

CENTURY 

 

Abstract 

According to the prevailing historiographical view, after the fall of their empire, the Avars 

became users of the Slavic language and integrated with the Slavic population of the Carpathian Basin 

by the end of the 9th century. The present research aims to prove that the Turkish-speaking Avars did 

not, in fact, become Slavic-speaking after the fall of their empire (ca. 803), but, rather, survived until 

the Hungarians settled in the Carpathian Basin at the end of the 9th century and then integrated into 

this population. Several sources prove that the Avars survived through the 9th century, but these 

sources have so far escaped the attention of researchers. In addition to examining these sources, the 

following method also contributed to the results of the research. The essence of this method: the 

localization of the peoples’ territories settled in the Carpathian Basin. This method makes it possible 

to see which territories the Avars lost and which they retained after the fall of their empire. 

Accordingly, it can be concluded that in the central part of the Carpathian Basin, in the eastern half of 

Pannonia and the Great Plain, the Avar population survived until the end of the 9th century. This is 

confirmed by recent archaeological and linguistic research; in these areas, the Avars did not become 

a Slavic-speaking people, but were integrated into the society of Hungarians settling in the Carpathian 

Basin at the time.  

Keywords: Avar Empire, Carpathian Basin, 9th century, population, languages, Hungarians, 

Slavs.  
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9. YÜZYILDA AVAR HALKI İLE KARPAT HAVZASI’NIN NÜFUSU 

 

Özet 

Tarihsel belgelerde yaygın görüşe göre Avarlar, imparatorluklarının çöküşünden sonra Slav 

dilini kullanmaya başlamış ve 9. yüzyılın sonuna kadar Karpat Havzası’nın Slav nüfusuna karışmıştır. 

İşbu araştırmanın hedefi, Avar halkının imparatorluğun çöküşünden sonra (aşağı yukarı 803 tarihinden 

sonra) hemen Slav dilini kullanmaya başlamadığını ve 9. yüzyılın sonuna kadar, Macarların Karpat 

Havzası’na yerleşmesine kadar ortadan kaybolmadığını kanıtlamaktadır. Sorunun önemi şudur: 

anadili Türkçe olan Avarlar 9. yüzyılın sonunda kadar kalabildi ve yerleşen Macarlara karıştılar. Bazı 

tarihî kaynakların kanıtladığına göre Avar halkı 9. yüzyıldan sonra da var olmaya devam etti, fakat bu 

kaynaklar günümüze kadar araştırmacıların dikkatini çekmemiştir. Yeni kaynakların incelenmesi ile 

beraber araştırmanın başarılı olmasına aşağıdaki metot da katkıda bulundu. Karpat Havzası’nda 

yaşayan, kaynaklarda söz konusu halkların topraklarını yerelleştirmek mümkündü. Böylece Avar 

halkının, imparatorluğun çöküşünden sonra hangi toprakları kaybettiğini ve hangi toprakları tuttuğunu 

görmek mümkündü. Sonuçlar temelinde tespit edildiğine göre Avar halkı, Karpat Havzası’nın ortadaki 

topraklarında, Pannonia’nın doğu yarısında ve Büyük Ova’da 9. yüzyılın sonuna kadar yaşadı. İşbu 

topraklarda Avarlar Slav dilli bir halk haline gelmeyerek, 9. yüzyıl sonunda Karpat Havzası’na 

yerleşen Macar toplumuna karıştı. Yeni arkeolojik ve dilsel bulgular da, Avarların 9. yüzyıl boyunca 

kaldıklarını kanıtlayarak bu görüşü arttırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Avar İmparatorluğu, Karpat Havzası, 9. Yüzyıl, Nüfus, Diller, Macarlar, 

Slavlar 

 

1. Introduction 

The ethnic composition of the Carpathian Basin’s 9th-century population is a controversial 

issue in historical research. Following the Frank-Avar wars (791–803), the Avar Khaganate lost its 

political independence. Pannonia, the western part of the Avar Empire, came under the rule of the 

Frankish Empire. In the southeastern part of the Avar Empire, the Danubian Bulgar Khanate acquired 

lands. Slavic nations appeared and settled on the old Avar borders. According to the predominant 

historiographical view, the Avar population was Slavicized by the end of the 9th century and then 

disappeared, or certain groups of them might have become Slavic-Avar bilinguals. When the 

Hungarians occupied the Carpathian Basin after 895/96, there was already a predominantly Slavic-

speaking population in the area. In the western part of the Carpathian Basin, Transdanubia, Bavarians 

as well as Slavs lived under the rule of the Eastern Frankish Kingdom. Sources among the peoples of 

the Carpathian Basin also mentioned the Wangars and the Gepids, who survived the fall of the Avar 

Empire in smaller numbers. According to current mainstream historiography, sources appearing after 

822 did not mention the Avars, and several sources from the 9th century described the settlement of 

Slavic peoples in the Carpathian Basin. These accounts have given rise to the modern historiographical 

opinion that the Avars were assimilated into the Slavic population in the 9th century, and that, 

consequently their language disappeared. A group of Hungarian archaeologists and linguists dispute 

this position, arguing on the basis of archaeological and linguistic research that a significant proportion 
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of the Avars were not assimilated into the Slavic nations but, rather, continued to live in the Carpathian 

Basin alongside Hungarian settlement at the end of the 9th century. 

Based on an analysis of the sources written in the 9th century, the present study refutes the 

disappearance of the Avar population and the Slavization of the Avars. Thus, it supports the research 

findings of a narrow circle of archaeologists and linguists. One of the methods used in this study was 

to examine new sources of information on this issue. Another was to localize the territories of the 

Slavic peoples of the Carpathian Basin. The analysis of the sources was performed in chronological 

order, as a result of which the growth of the Slavic territories became visible. This method gave a 

chance to separate the territories of the Slavs and Avars in the 9th-century Carpathian Basin. In 

examining this topic, conflicting opinions and controversial issues were taken into account. 

 The study area can be identified from a number of sources. Carolingian sources reported on 

the Frank-Avar wars (791‒803), the victory of the Franks, the fall of the Avar Empire, and the 

subjection of the Avars to Frankish rule. In a biography of Charles the Great, Einhard wrote that the 

Frankish ruler had defeated the Avars and occupied Pannonia and Dacia (Holder-Egger, 1911: 15‒16, 

18). In 822, the Royal Frankish Annals mentioned that Avar envoys appeared in the court of Louis, 

the Frank Emperor (Kurze, 1895: 159, 178). According to the mainstream in historiography, this is 

the last mention of the existence of the Avars.The Annals of Fulda reported on the expansion of the 

Slavs in the Carpathian Basin in the 9th century (Kurze, 1891: 16, 25, 112). These sources also supported 

the view that the Avars either disappeared or were assimilated into the Slavic population. In contrast 

to these sources, three sources prove that the population of the Avar Khaganate survived the fall of 

the Avar Empire. The first is the continuation of Ado of Vienne’s chronicle, which described the 

division of the Frankish Empire; Charles the Bald, Louis the German, and Lothar divided their 

inheritance in Verdun in 843. This treaty mentioned the kingdom of the Avars (Pertz, 1987: 324). The 

second, the Bavarian Geographer, was in fact an unknown writer who described the peoples who lived 

east of the borders of the Frankish Empire in the mid-9th century. This source listed the peoples of the 

Carpathian Basin east of the Danube. It did not mention the Avars but did mention the Bulgarians, a 

group who lived under the Avar Empire and surfaced, politically, after the fall of the empire 

(Bartonková, Havlík, Hrbek, Ludvíkovský, & Večerka, 1969: 289). The third source that the research 

did not exploit was the Life of St. Constantine, who also mentioned the Avars (Grivec & Tomšič, 

1969: 134, 205).  

 The discussion of this topic can be divided into the following sections: first, a description of 

the sources mentioning the nations on the Avar Empire's territory from the end of the Frankish-Avar 

wars (ca. 803) to 829; second, a description of the nations of the Carpathian Basin in the middle of the 

9th century; and, third, a description of the Avars living at the end of the 9th century, and of the 

neighboring nations. The study concludes with the summary. 

 2. The peoples of the territory of the Avar Empire from 803 to 829 

In 803, Zodan the prince of the Avars of Pannonia, surrendered to Charles the Great, thus 

ending the Frankish−Avar wars. Along with Zodan, many Slavs and Huns (Avar) also came under the 

rule of the Frankish emperor (Simson, 1905: 90). Thus, according to the aforsaid source, there were 

both Avars and Slavs in Pannonia. The Royal Frankish Annals recorded that, in 805, Theodorus 

Kapkhan (capcanus), another prince of the Avars, requested territory for his people from Emperor 

Charles the Great (768‒814). The Avars could not keep their original residence due to the attacks of 

the Slavs. The emperor donated the area between Sabaria (Szombathely) and Carnuntum (Petronell) 

to the kapkhan and his people (Kurze, 1895: 119-120). The Avars’ original place of residence is 



 İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi, Haziran 2022, Cilt 2, Sayı 1 

www.intoba.org                     Journal of Humanities and Social Sciences Academy, June 2022, Volume 2, Issue 1 

                                    4 

 
 

ISSN: 2791-6766 

iNTOBA JHSSA 

disputed. It is most likely that the kapkhan moved from north of the Danube (the southwestern part of 

present-day Slovakia) to south of the Danube. After 805, the valley of the Morava River was occupied 

after by the Slavs, who were named Moravians after the river following the occupation. The Royal 

Frankish Annals first mentioned the Moravians in 822, when the latter’s ambassadors appeared before 

the Frankish ruler (Kurze, 1895: 159). Subsequently, the Moravian Slavs, who founded Moravia on 

the northern side of the Danube and in the valley of the Morava River in the first half of the 9th century, 

appeared more and more frequently in the Royal Frankish Annals.  

The Avars, who lived in the eastern part of the Avar Empire, east of the Danube, were also 

defeated by Krum, the khan (803‒814) of Bulgaria, around 803/805. The Suda, a short Bulgarian and 

late-Avar history written in the 10th century, contains a short story about Krum and the Avars. The 

lexicon, under the heading Boulgaroi, stated that Krum, the khan of the Bulgarians of the Danube, was 

at war with the Avars, inflicted a decisive defeat on them, and took Avar prisoners of war. This was 

the defeat only of the eastern half of the Avar Empire, and the complete defeat of the Avar armed 

forces (Adler, 1928: 483-484).  

 In 805, after the death of Theodor kapkhan, the Avar khagan was baptized and took the name 

Abraham. The khagan sent an ambassador to Emperor Charles the Great and asked the emperor to 

restore his dignity by renewing the power of the old Avar khagans. Charles the Great complied with 

Abraham's request and ordered that, according to the Avar custom, the khagan should have full power 

in the land of the Avars (Kurze, 1895: 120).  

 In Pannonia, a conflict arose between the Slavs and the Avars, so, in 811, Charles the Great 

sent an army to put an end to the hostilities. At the end of the year, the tudun, who was the prince of 

the Avar of Pannonia, arrived in Aachen. He was accompanied by the canizauci, one of the leaders of 

the Avars. The Avar chieftains accompanied this embassy from Pannonia, along with the leaders of 

the Slavs living around the Danube (Kurze , 1895: 135). Charles the Great settled relations between 

the Slavs and the Avars at the negotiation in Aachen, but the source did not report the details of the 

conversation.  

 Byzantine sources (Scriptor Incertus A and B) mentioned that Avars fought against Byzantium 

in 811 and 813‒814 in the army of Krum, the Bulgar khan (Dujčev, 1965: 212-214; Bekker, 1842: 

347). These Avar soldiers were inhabitants of the eastern half of the Carpathian Basin, part of which 

came under the rule of Krum after 803/805.  

A new Slavic nation, the Timocians, wanted to move into the Avar Empire's Frankish territory. 

Timocian ambassadors appeared before Louis, the Frankish Emperor, in 818. The Timocians were 

Slavs who originally lived along the river Timok. They had withdrawn from the Bulgarian alliance 

and settled on the borders of the Frankish Empire, in the southeastern part of Pannonia, at the lower 

branch of the Sava (where it flows into the Danube). The Timocians placed themselves under the rule 

of the Frankish ruler Louis the Pious (813‒840). Liudewit, Prince of Pannonia Inferior, revolted 

against the Frankish ruler in 819 and incited the neighboring peoples, including the Timocians, to 

revolt (Kurze, 1895: 149-151). The Timocians appeared only twice in the sources, in 818 and 819, 

after which they ceased to be mentioned. It can be assumed that this nation was integrated into the 

local Slavic society occupying the area of Pannonia Inferior, which played an essential role in the 

formation of the Croatian people (Komatina, 2010: 57-59).  

Emperor Louis the Pious convened a general meeting in 822, at which the envoys of the Sorbs, 

Wiltz, Czechs, Moravians, Abodrites (Abodriti), and Avars of Pannonia appeared. According to the 

Royal Frankish Annals, there was an Avar population in Pannonia, and the Moravians lived in the 
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valley of the Morava River north of the Danube. The Sorbs and Wiltz lived in the north, on the east 

side of the Frankish frontiers. This record in the Annals did not mention the abode of the Abodrites, 

but the note of 824 stated that the Abodrites/Abodriti, also commonly known as Praedenecenti, lived 

in the part of Dacia along the Danube, adjacent to the Bulgarians (Kurze, 1895: 159, 165-166). The 

exact residence of the Abodriti/Praedenecenti is disputed; according to one account, they lived in the 

area of Dacia by the Danube, in Banat, in the northern part of present-day Serbia (Georgiev, 2014: 

107-113). By contrast, according to Predrag Komatina, the Abodriti/Praedenecenti were located on 

the southern bank of the Danube in Dacia Ripensis, in the northwestern part of present-day Bulgaria 

(Komatina, 2010: 70-73). Based on archeological finds, Gyula Kristó located the abode of 

Abodriti/Praedencenti in the southern part of Transylvania, in present-day Romania. A characteristic 

feature of the pagan Slavic culture of the period is the cremation of the dead. The ashes were placed 

in an urn, which was buried. This burial custom was unique to the Slavs in the 9th century, thus 

allowing archaeologists to identify the cemeteries of the pagan Slavs in the Carpathian Basin (Kristó, 

2003: 34-35). In a note from 827, the Royal Frankish Annals mentioned the Slavs living in Pannonia, 

who were attacked by the Danubian Bulgar Khanate (Kurze, 1895: 173). This record undoubtedly 

indicates that the Slavs settled in large areas of Pannonia. The Bulgarian campaign took place in the 

Drava Valley, and the attack affected the Slavs living by the river. 

According to Walter Pohl, following the embassy of Pannonian Avars (822), Avar political 

organization ceased to exist, the Avar leader, the khagan, lost his power, and the Avar political 

formation disappeared (Pohl, 2018: 391-393). In historiography, the opinion was formed that the 

number of Avars decreased and the remaining Avar population merged with the Slavic population of 

the Carpathian Basin in the 9th century (Róna-Tas, 1996: 254-256; Kristó, 1996: 97).  

3. The peoples of the Carpathian Basin in the middle of the 9th century 

Nowadays, several researchers refute the disappearance and Slavization of the Avar 

population. According to Béla Miklós Szőke, the Avars survived the fall of the Avar Empire in the 

Great Plain east of the Danube, and their descendants lived at the end of the 9th century, even during 

the Hungarian settlement (Szőke, 1999: 94-95). In his thesis, Szőke referred to the continuation of the 

chronicle of Ado of Vienne, which, in the 9th century, mentioned an Avar Kingdom (Szőke, 2011: 

130, note 791). Ado was the archbishop of Vienne, a city that was in Burgundy in the Middle Ages 

and is now located in the southeast of France, for fifteen years (until 874). A short sequel to Ado’s 

chronicle (Ex Adonis archiepiscopi Viennensis chronico continuatio I) was written in the late 9th 

century by an unknown writer. The continuation of Ado’s chronicle and the history of the Frank kings 

(Francorum regum historia) reported on the partition of the Frankish Empire in 843: "In addition to 

Noricum, which had previously been in his possession, Louis possessed the kingdoms given to him 

by his father: Alemannia, Thuringia, Austrasia, Saxonia, and the Kingdom of the Avars, that is, the 

Kingdom of the Huns (Pertz, 1987: 324-325)."1 The cited passage has also appeared in the work of 

William of Malmesbury, Folcwin’s gesta, and book of St. Wandrille Abbey (Mynors, Thomson, & 

Winterbottom, 1998: 158-159; Holder-Egger, 1963: 616; Bouquet, 1870: 44). These sources gave an 

accurate and credible account of the division of the Frankish Empire in 843. Contemporaries in the 

second half of the 9th century and in the 10th century still remembered the division of the Frankish 

Empire and the political situation after the division. These sources prove that in 843, the Kingdom of 

 
1 "Ludovicus vero praeter Noricam quam habebat, tenuit regna quae pater suus illi dederat, id est Alamanniam, 

Thoringiam, Austrasiam, Saxoniam, et Avarorum, id est Hunorum, regnum." (Pertz, 1987: 324-325).  
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the Avars (regnum Avarorum) still existed under Frankish rule. When the Frankish Empire was 

divided in 843, Saxony, Alemania, Australia, and Thuringia were given to Louis the German. These 

were the largest eastern Frankish provinces; the size of the Avar Kingdom was similar to them. This 

kingdom could not have been a small Avar area in Pannonia. It is noteworthy that the texts did not 

mention the Pannonian Avars, but the Kingdom of the Avars. Based on this, it can be concluded that 

the Avar Kingdom existed under Frankish supremacy, east of the Frankish frontiers.  

At this point, it is worth recalling that the Avar khagan was baptized in 805 and was called 

Abraham after that. Charles the Great restored the old power of the Avar khagans and gave it to 

Abraham Khagan. This political formation may have survived until 843 as the Kingdom of the Avars, 

but later the chroniclers did not describe its name. 

The Avar Kingdom disintegrated in the second half of the 840s, but there is no data on the 

exact date and details of events. The Annals of Hildesheim and the Annales Altahenses briefly outlined 

that Louis the German (843‒876) subjugated Pannonia, and returning home from his campaign, he 

devastated the Czechs (Waitz, 1878: 17; Oefele, 1891: 5; Holder-Egger, 1894: 26; Giese, 2004: 446). 

According to the Annals, Louis the German, King of the Eastern Franks, subjugated Pannonia, whose 

Avar prince (tudun) had been a vassal of Frankish rulers since 803. After Louis's campaign, Pannonia 

came under direct Frankish control and the Avar Kingdom east of the Danube disintegrated. A new 

geopolitical situation developed east of the borders of the East Frankish Empire, and a description of 

this new situation is contained in the Description of Cities and Lands North of the Danube 

(Descriptio). This work was written by an unknown writer known to historians as the Bavarian 

Geographer (Bartonková et al., 1969: 285-291). Though unknown, the author was a well-informed 

cleric. The source's exact date of origin is disputed; Wolfgang Fritze dates it between 844 and 862. 

The source listed the regions (regio) of the peoples living east of the borders of the Frankish Empire 

and north of the Danube, mentioning the number of the cities (civitas) in the regions of several nations 

(Fritze, 1952: 341). The exact meaning of civitas in the Descriptio is unknown; the word may refer to 

a castle, a more populated settlement, or an ethnic or tribal center. Probably, the three types of 

settlement were not far apart; the clan centers were the most populous and fortified settlements. In any 

case, Civitas definitely meant something different to the Slavic peoples from what it meant to the 

Steppe nomads. For the former, the term would have applied to a more populous settlement with a 

fortress, whereas to the latter, it would have meant winter homes or the clans themselves.  

The following is a description of the areas of the peoples near the Danube and the Carpathian 

Basin, based on the Descriptio. The Czechs (Betheimare) had fifteen cities (civitas); the Moravians 

(Marharii) had eleven. Moravians were Slavic people, living in the valley of the Morava River and 

the Moravian Highlands. The territory of the Moravians extended to the northwestern part of the 

Carpathians in the middle of the 9th century, and, in the second half of the century, the Moravians 

occupied areas to the east in the western and central parts of present-day Slovakia. In the Descriptio, 

the Bulgarian region (Vulgarii regio), east of the Danube in the central and southeastern part of the 

Carpathian Basin, followed the Moravians. According to the Descriptio, the Bulgarian region had a 

large population; they had vast territory and five castles (civitas), although they did not need castles 

because of their large population (Bartonková, et al., 1969: 287). In this context, civitas was clearly a 

fortress. This large population could be the surviving population of the Avar Kingdom east of the 

Danube, in the Great Plain. After the disintegration of the Avar Kingdom, the Bulgarian region came 

under the rule of the Danubian Bulgar Khanate. This may be the explanation for the name of the 

Bulgarian region (Vulgarii regio). Archaeologists have not found any archeological finds made by 

Danubian Bulgars from the 9th century in the Great Plain (Katona-Kiss, 2009: 39-42; Szalontai, 2018: 

213-214; Szőke, 1994: 82-83). The large population of the Great Plain 
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did not come from Danubian Bulgar Empire in the 9th century. They were the inhabitants of the Avar 

Empire, and they lived continuously in the Great Plain after the collapse of the Avar Empire and 

Kingdom. In the Descriptio, the Merehani region followed the territory of the Bulgarians. The 

Merehani region had thirty cities (civitas) (Bartonková et al., 1969: 287). The localization of the area 

is controversial, with different explanations summarized by Martin Eggers (Eggers, 1999: 166-168). 

According to the order of the regions listed in the Descriptio, the Merehani lived in the southern 

Morava River region of present-day Serbia. This region also extended north of Belgrade to the 

southern part of the Great Plain (Bowlus, 1995: 10-12, 108). By contrast, Senga Toru located the area 

of the Merehani population in the southern part of the area between the Danube and Tisza rivers. In 

his view, the people of Merehan consisted of Avars and Slavs (Senga, 1983: 319-321, 323-324). 

According to Martin Wihoda, the Merehani were the Slavs of Nitra in the western part of present-day 

Slovakia, and not those living along the southern Moravian River (Wihoda, 2014: 49). In the 

Descriptio, the people of Merehan had 30 fortified settlements. The area between the Danube and 

Tisza rivers used to be the central region of the Avars. Its fortresses and part of its population survived 

the disintegration of the Avar Kingdom, and the survivors continued to live under the rule of the 

Merehani.  

The Descriptio did not mention the Kingdom of the Avars; in place of this kingdom were the 

areas of the Bulgarian, and Merehani populations. The author of the Descriptio recorded this poltitical 

arrangement between 844 and the early 860s. The Descriptio mentioned that the areas of the Czechs, 

Moravians, Bulgarians, and Merehani were on the eastern border of the Frankish Empire north of the 

Danube. This was followed by a list of nations living east of the borders of these peoples. Of these 

nations, it is worth mentioning the area of the Slavs (Vuislane) living near the Vistula, north of the 

Carpathians, smaller groups of whom may also have settled in the northeastern valleys of the 

Carpathians. The population of Ungare can be located southeast of the Slavs of Vistula (Bartonková 

et. al., 1969: 291). The author of the Descriptio mentioned only the name of the Ungare population, 

but he did not recerd other information about them. Certain groups of the Ungare population may have 

lived in the northeastern part of the Carpathian Basin in the middle of the 9th century. The Descriptio's 

difficult question is what nation the Ungare was. The first explanation may be that the Onogurs, under 

the name Ungare, surfaced after the the dissolution of the Avar Kingdom. The second possibility is 

the Hungarians (Magyars) were under the name Ungare. The ethnic definition of the peoples that can 

be localized east of the Carpathians is uncertain because, in many cases, ethnonyms refer to unknown 

peoples, and in only a few cases can the language of the people be inferred from the ethnonym.  

The identification and localization of peoples living further away from the Frankish frontiers 

is a controversial part of the Descriptio. (Polgár, 2003: 243-255; Witczak, 2013: 36-42; Szántó, 2017: 

160-168; Koncha, 2012: 16-20). The people of the eastern Abodriti (Osterabtrezi) had more than a 

hundred fortified settlements. Georgiev identified this nation with the aforementioned 

Abodriti/Predenecenti, and, in his view, they lived in the Banat (Bartonková et al., 1969: 288; 

Georgiev, 2014: 109-110). The Vuillerozi can be identified with the people of the Danubian Bulgar 

Khanate, who had 180 cities (civitas). According to another definition, the Vuillerozi were identical 

to the Volga Bulgars (Koncha, 2012: 17-18). The Danubian Bulgar Khanate occupied Southern 

Transylvania in the 9th century after the fall of the Avar Empire. This is also confirmed by archeology, 

as archaeologists have found Bulgarian cemeteries and settlements (Bóna, 2001: 266-270). The area 

of Eptaradici, located south of the Southern Carpathians, had 263 civitas. (Bartonková et al., 1969: 

288). This group is identified by some researchers as the seven Slavic clans who were allies of the 

Danubian Bulgar Khanate (Witczak, 2013: 39-40; Koncha, 2012: 17-18). Certain groups of the seven 
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Slavic clans may also have appeared in Transylvania, where archaeologists have found Slavic artifacts 

(Bóna, 2001: 255-263). Archaeological research has shown that a smaller Slavic population also lived 

at the upper branch of the Tisza River (Wolf, 1994: 126-127). Other nations appearing in the 

Descriptio lived farther from the Carpathian Basin.  

After the disintegration of the Avar Kingdom, the peoples living under the rule of the Avars 

came to the surface. These included the Wangars, who lived in western Pannonia and were under 

Frankish rule. The Slavs who lived in Pannonia and Carinthia called the Onogurs as 'Wangars'; the 

latter migrated from the steppes of Eastern Europe to the Avar Empire in the late 7th century. Some of 

the Onogurs probably spoke a Turkish dialect; the name Ungari/Hungari developed from their name, 

as attested to by medieval Latin sources. The word for 'Hungarian' in the modern Western languages 

(Hungarian, Hongrois, Ungarn, Ungheresi) also developed from this ethnonym (Olajos, 2013: 521-

528, 530).  

4. The Avars and neighboring peoples in the late 9th century 

The territory of the Avars contracted in the 9th century, and, at the borders, they must have 

mingled with Slavic and other peoples. However, a significant proportion of the Avars retained their 

language. This is evidenced by the biography of St. Constantine (Life of St. Constantine). The 

biography was written between 874 and 880 and its data is reliable. Chapter 16 of the biography tells 

us that Constantine had a dispute with the western Latin bishops in Venice in 867. The bishops 

believed that it was wrong to translate the holy books into the languages of the barbarian peoples. 

Therefore, they were opposed to Constantine's efforts at creating an alphabet for the Slavs and 

translating liturgical books into the Slavic language (Dvornik, 1970: 53, 129-132, 182). Constantine 

argued that many nations had liturgical books in their own languages: "We know of numerous peoples 

who possess writing and render glory unto God, each in his own language. Surely these are obvious: 

Armenians, Persians, Abkhazians, Iberians, Sogdians, Goths, Avars, Turks, Khazars, Arabs, 

Egyptians, and many others (Kantor, 1983: 71; Grivec & Tomšič, 1969: 134, 205)." He further argued 

that the Slavs should also have been given the opportunity to have liturgical books written in their own 

language. He mentioned in the debate that the Avars had liturgical books and prayed in their own 

language. This statement proves that, in the 860s, the Avars were still using their own language, and 

thus that they were not assimilated into the Slavic population. This detail has escaped the attention of 

the majority of researchers, with the exception of István Futaky (Futaky, 2001: 17).  

The language of the Avars is worth a brief mention. There is a widespread opinion among 

historians and linguists that the Avars took over the Slavic language, had their own language 

slavicized, or developed Slavic-Avar bilingualism (Róna-Tas, 1996: 254-256; Kristó, 1996: 96-97). 

This opinion was based on the results of toponymic research. Only a few place names from the 9th 

century have survived; it is impossible to sketch the ethnic situation in the Carpathian Basin on the 

basis of these. On the territory of Hungary or that of the Carpathian Basin, the vast majority of the 

place names were developed between the 11th and 13th centuries, and they survived in Latin charters. 

Historians and linguists have singled out Slavic place names from these Latin charters, and some have 

found that their origins can be traced back to the 9th century. Avar place names have not been found, 

so it has been concluded that the language of the Avars disappeared and the Avars were assimilated 

into the Slavic population. The methodological error, here, is that the research reconstructed the spread 

of languages in the 9th century Carpathian Basin on the basis of place names created in the 11th‒13th 

centuries. Recent toponymic research has shown that some Avars preserved their language in the 

central part of the Carpathian Basin in the Great Plain and the eastern half of Pannonia, but this 

research has also failed to avoid this methodological problem (Juhász, 2018: 41). The excerpt quoted 
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from Constantine’s biography is one important piece of evidence that a significant proportion of the 

Avars retained their language until the end of the 9th century. 

The language of the Avars is a controversial issue in history and linguistics. Personal names 

and titles from the Avar language have survived mostly in Latin and Greek sources, some of which 

are derived from the Old Turkic language or are of foreign origin but adapted to Old Turkic. Examples 

of the words for Avar titles based on Latin sources include khagan (ruler); katun (the wife of the 

khagan or female member of the khagan's family); tudun (viceroy, the 'Lord of Pannonia'); kaphkan 

(the prince of the Avars settled between Carnuntum and Savaria); iugurrus (the prince of the Avars); 

and tarkhan (a nobleman or chieftain in the khagan's retinue). Most of the Old Turkic names for 

dignitaries also appeared in the languages of the nomadic peoples living on the steppes. Still, there has 

not survived a contiguous Avar linguistic monument (Ligeti, 1986: 145-149; Stepanov, 2014: 165-

167). Linguists have deciphered the short Avar runic inscriptions on archaeological findings based on 

the Old Turkic language (Róna-Tas, 1985: 240-248; Harmatta, 2004: 181-185; Harmatta, 1983: 78-

80). Among historians, György Györffy assumed that the Avars spoke an Old Turkic language 

(Györffy, 1997: 144). Based on linguistic research, István Futaky concluded that there were also 

Mongolian and Manchu-Tunguz words in the Avar language. Futaky hypothesized that certain groups 

of Avars may have been Mongolian and Manchu-Tunguz-speaking. (Futaky, 2001: 19-22, 97). András 

Róna-Tas classified the Avars among the peoples who used the West Old Turkic language, but 

mentioned that the Mongolian and Manchu-Tunguz languages may also have influenced the Avar 

language (Róna-Tas & Berta, 2011: 1163-1164).   

Returning to the question of the survival of the Avars, the next source consulted was The 

Conversion of the Bavarians and Carantanians; this source mentioned their survival. The source was 

written in Salzburg in 870. The author aimed to establish the ecclesiastical jurisdiction of the 

Archdiocese of Salzburg over Carantania (approximately Carinthia in present-day Austria) and 

Pannonia (Lošek, 2020: 6). The source contains important data about the nations of Pannonia, 

explaining that Charles the Great expelled the Huns (Avars) from Pannonia and that Slavs and 

Bavarians settled in their territory. The Avars, who were baptized and paid taxes to the Frankish ruler, 

were able to keep their lands, thus they remained in Pannonia. The Avars also appeared in the source 

as 'Huns' (Lošek, 2020: 110-112, 102). The source listed the names of several settlements in the 

western part of Pannonia, where Bavarians and Slavs settled under Frankish rule. The writer even 

mentioned that some of the Gepids still lived in Pannonia (Lošek, 2020: 110, 130-134). The Avar 

population was able to keep their lands in the eastern half of Pannonia after the Frankish-Avar War.  

From the middle of the 9th century onward, the Avars no longer had their own political 

formations. The Franks subjugated Pannonia and the Danubian Bulgar Empire occupied the southern 

part of Transylvania and the southeastern part of the Great Plain. At the end of the 9th century, the 

territory of Moravia extended to the southeastern part of the present-day Czech Republic, and to the 

western and central parts of present-day Slovakia (Ruttkay, 2014: 74; Štefan, 2019: 151). 

Archaeologists have found several 9th-century sites in Moravia, as well as archaeological traces of 

Slavs in western Slovakia (Nitra, Děvín, Bratislava Castle, and Ducové u Piešt’an) (Betti, 2014: 23). 

These archaeological sites belong to the Blatnica-Mikulčice horizon and can be linked to the 

Moravians (Ruttkay, 1994: 113-118; Robak, 2017: 132-146, 150-152). Svatopluk, the prince of the 

Moravians (871‒894), extended his power to the area between the Danube and the Tisza (Štefan, 2019: 

156-158). Nevertheless, no archaeological traces of the Moravians have been found in this area so far. 

This may be explained by the fact that no Moravians settled in the area between the Danube and the 

Tisza during the reign of Svatopluk. As a result, the Avars may have survived until the end of the 9th 
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century in this region. Regino, abbot of Prüm, recorded in his chronicle of 889 that the Hungarians 

had been wandering, hunting, and fishing in the steppe of the Avars (solitudines Avarum), and 

attacking the borders of Moravia, Carantania, and the Bulgarians (Kurze, 1890: 132-133). Smaller 

groups of Hungarians appeared in the Great Plain, where the Avar population lived, before the 

Hungarian settlement (895/896). The term solitudines Avarum referred not to an uninhabited territory, 

but a politically disorganized one—specifically, to a wide border area between Moravia, the East 

Frankish Kingdom, and Danubian Bulgaria (Pohl, 2018: 396; Szabados, 2016: 677). After 895/96, the 

Hungarians settled in the Carpathian Basin and integrated the Avars into their society. In the middle 

of the 10th century, Konstantinos Porphyrogennetos claimed that the descendants of the Avars still 

lived in Croatia under Croatian rule (Moravcsik & Jenkins, 1967: 142-143). Sources appearing after 

the 10th century ceased to mention the Avars. The Avars became part of Hungarian society, and many 

of their words were preserved in the Hungarian language, as evidenced by recent linguistic research 

(Futaky, 2001: 95-97; Körmendi, 2006: 28-30, 60-65).  

5. Conclusion 

The ethnic relations of the Carpathian Basin changed after the fall of the Avar Empire (ca. 

803). Pannonia then came under the rule of the Frankish Empire. With the permission of Charles the 

Great, some of the Avars settled between Sabaria and Carnuntum under the leadership of the kapkhan, 

who probably moved from the northern side of the Danube (which ranges from the southeastern part 

of the present-day Czech Republic and southwestern Slovakia to western Pannonia). The Moravians 

occupied the territory of these Avars north of the Danube and founded Moravia in the middle of the 

9th century. Charles the Great restored the power of the Avar khagans in 805 and bestowed it upon 

Abraham khagan. The new Avar khagan may have ruled the area east of the Danube and north of the 

territory of the Bulgarians, which can be identified with the central and eastern parts of the Great Plain. 

This may have been the Kingdom of the Avars, which existed until the middle of the 9th century. In 

Pannonia, at the beginning of the 9th century, the prince of the Avars was the tudun, and he surrendered 

to the Frankish ruler. Slavs settled in the western part of Pannonia in the first half of the 9th century. 

The Slavic Timocians settled near the Frankish borders in the southeastern part of Pannonia 

around the Sava and Danube rivers around 818‒819. Abodriti/Praedenecenti migrated to what is now 

the Banat, to the lower section of the Tisza, or maybe to the south of Transylvania, where 

archaeologists have also found 9th-century Slavic archeological artifacts. The southern part of 

Transylvania came under the rule of the Danubian Bulgar Empire, as evidenced by the archaeological 

findings of Bulgarians. The Danubian Bulgar Empire occupied the southeastern part of the Great Plain 

to the Tisza and Mureş rivers, but archaeologists did not find significant Bulgarian and Slavic artifacts 

in this area, so there was no significant immigration.  

After the division of the Frankish Empire (843), a new geopolitical situation emerged in the 

Carpathian Basin. Louis the German took direct control of Pannonia in 846. To the east of the Danube, 

the Avar Kingdom disintegrated, and in the central and eastern part of its territory the Bulgarian region 

was formed, which came under the rule of the Danubian Bulgar Khaganate. The people of Merehani 

appeared in the southern part of the area between the Danube and the Tisza. A significant Avar 

population continued to live in these areas, and archaeologists found no trace of immigration in the 9th 

century. It may have been the Slavic people of Merehani, but no archaeological findings remained in 

the area between the Danube and the Tisza. The Avars survived the collapse of the Avar Empire and 

later the Avar Kingdom, lost significant areas but retained their language in the 9th century. This is 

evidenced by the legend of Constantine (Life of St. Constantine), according to which the Avars prayed 

in their own language. In the middle of the 9th century, Bavarians settled in the western part of 
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Pannonia, and one of the surviving peoples of the Avar Empire, the Wangars, also surfaced in this 

area.  

At the end of the 9th century, the geopolitical situation changed in the Carpathian Basin. The 

Avar population lost significant areas inhabited by other nations, especially Slavs, but sources also 

mentioned surviving Avars. During the reign of Svatopluk (871‒894), Moravia strengthened militarily 

and politically, extended its power to the northwestern and northern parts of the Carpathian Basin, and 

its hegemony extended to the area between the Danube and the Tisza. Pannonia remained under the 

rule of the Eastern Frankish emperor. Danubian Bulgaria has retained the southern part of 

Transylvania and the southeastern part of the Carpathian Basin up to the rivers Tisza and Mureş. 

Among the Moravians, Franks, and Bulgarians, the solitudines Avarum was located in the central and 

eastern part of the Carpathian Basin, which was a politically disorganized area. The Avar population 

of this area did not become Slavic-speaking. After the settlement of the Hungarians (895/896), the 

Avars integrated into the Hungarian society, and the Hungarian language took over many words from 

the Avar language.  
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ТATAR ÇOCUK EDEBİYATI: OLUŞUM TARİHİ  

 

Özet 

Bu makale; Tatar Çocuk Edebiyatı’nın oluşum tarihine ayrılmış olup, şu konuları ele 

almaktadır: Klasik edebiyat özelliklerinin Tatar Çocuk Edebiyatı’na yansıması, aydınlanma 

fikirlerinin yayılması, XIX. yüzyılın ikinci yarısında çocuk edebiyatının oluşumu ve gelişimi. 

Tatar Çocuk Edebiyatının oluşum ve gelişim süreci tarihte çok uzun süreli olup farklı 

tartışmalara yol açmıştır. Bu edebiyat türü, genel edebi süreçle yakın bağlantılı olarak ilerledi. 

Toplumun manevi yaşamını, o zamanın pedagojik ve felsefi görüşlerini yansıttı. Bu nedenle, o zaman 

toplum hayatında meydana gelen en önemli tarihi ve kültürel değişiklikleri dikkate almadan Tatar 

Çocuk Edebiyatı’nın kökeni ve gelişimini incelemek mümkün değildir. 

Bağımsız Tatar Çocuk Edebiyatının oluşum ve gelişim süreci iki aşamada gerçekleşmiştir. 

Bunlardan ilki, klasik edebiyatta XIX.yüzyıla kadar devam eden arayış dönemidir. Tatar çocuk 

edebiyatının gelişimindeki ikinci aşama, XIX.yüzyılın ortalarından itibaren basının yanı sıra bilim 

camiasında ortaya çıkan sosyal mücadele ile ilişkilidir. Bu nedenle, çalışmanın önemi, Tatar Çocuk 

Edebiyatı’nın köklerini ve bu kökenlerin analizinde sosyo-tarihsel faktörlerin bu edebiyatı bağımsız 

bir sözlü sanat alanına dönüştürme sürecindeki rolünü belirlemede yatmaktadır. 

Makalede klasik edebiyatta Çocuk Edebiyatı’nın temeli olabilecek niteliklerin yansıması, 

Ceditçilik idealarının dağılımı, Х1Х.yüzyılın ikinci yarısında Çocuk Edebiyatı temelinin oluşumu 

meseleleri incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tatar Çocuk Edebiyatı, Klasik Edebiyat, Ceditçilik, Oluşum Tarihi, 

XIX.yüzyıl Çocuk Edebiyatı.  
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ТATAR CHILDREN'S LITERATURE: HISTORY OF FORMATION 

 

Abstract 

This article is devoted to the history of Tatar children's literature and covers the following 

subjects: the reflection in Tatar children's literature of the qualities of classical literature; the spread 

of Enlightenment ideas; the formation and development of children's literature in the second half of 

the nineteenth century. 

The development of Tatar children's literature has been a rather long and inconsistent process. 

It was closely linked to the general literary movement and reflected the spiritual life of society as well 

as the pedagogical and philosophical views of the time. Therefore, the study of the evolution of Tatar 

children's literature is impossible without considering the major historical and cultural transformations 

of that time. 

The formation of independent Tatar children's literature took place in two stages. The first 

stage was a period of searching that lasted until the 19th century in classical literature. The second 

stage in the development of Tatar children's literature is associated with the social striving that took 

place in the press, as well as in the academic community since the middle of the 19th century. 

Thus, the relevance of the study lies in analyzing the roots and origins of Tatar children's 

literature and determining the role of socio-historical factors in the process of transforming this 

literature into an independent field of literary art. 

Keywords: Tatar Children's Literature, classical literature, jadidism, history of formation, 

19th century children's literature 

 

1. Giriş 

Genel edebiyatın bir dalı olan Tatar Çocuk Edebiyatı’nın şekillenmeye başlaması ilk yazılı 

metinlere uzanmaktadır. Onların en kadim olanları sözlüklerdir. “Kuman Mecmuası” veya “Kodeks 

Kumanikus (Codex Cumanicus)” sözlükleri. Doğulu bilim adamaları ve yazarları tarafından yazılan 

eserlerin okunduğuna dair olgular, Tatarlarda maarifçiliğin (Ceditçiliğin) doğuşunu, nereden ve nasıl 

oluşmaya başladığını haber verir (Нигъматуллин, 1977: 116). 

Daniya Zahidullina, çalışmalarında çocuklara edebiyat okutmanın da Bulgar Devleti 

dönemine uzandığının altını çiziyor (Заһидуллина, 2000: 19). Hakikaten, 922 yılında İslam dinini 

kabul etme ve Doğu ülkeleriyle kültürel bağların güçlenmesi Bulgarlar arasında Arapça yazıların 

yaygınlaşmasını ve medreselerin oluşumunu hızlandırdı. Çünkü Arapça okuma-yazmaya sahip olmak 

doğrudan Kur’an, dini tezler; Mecûsîlikle mücadeleye yönelik didaktik eserlerle tanışma imkânı 

sağlamıştır. Böylelikle Bulgar toplumunda okuma-yazma bilmek, değişik bilimlerin dağılımı İslam 

dininin yaygınlaşma derecesine bağlı olmuştur. İslam dini derinlemesine nüfuz ettikçe bilime ilgi o 

denli artmıştır. Kur’an’ın ezberlenmesi gibi kutsal sayılan Arapça alfabeyi de dua yerine ezberlemek 

XX. yüzyılda da devam etmiştir. “Bulgar’ın eğitimli kişileri Doğu’nun bilimsel ve genel edebiyatıyla 

da ilgilenmişlerdir. Bu durum Bulgarlar arasında kendi yazarlarının, şairlerinin, bilim adamlarının, tıp, 

felsefe, tarih, edebiyat uzmanlarının ortaya çıkışına neden olmuştur (Сәхипова, 2005: 255). Çocuklar 

tarafından sevilerek okunan Kul Ali’nin “Kıssa-i Yusuf (1233)” eserinin korunması Bulgar Devleti’nin 
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Moğol istilasından sonra da edebiyatını, ruhunu korumaya yönelik çabası diye özetlemek mümkündür.  

Altın Ordu Devleti yıkıldıktan sonra oluşan Kazan Hanlığı döneminde de medreselerde 

Arapça alfabe temelinde okuma-yazma öğrenmek, eğitim vermek şeklinde devam etmiştir. Örneğin, 

Şehabettin Mercani o zamanlarda Kazan’da iki medrese bulunduğunu ve cami bünyesindeki 

medresede âlim, felsefeci, edebiyatçı, eğitmen, din bilgini Kul Şerif’in imamlık yaptığını yazmaktadır. 

Genel olarak, İbn Rüşd, İbn Fadlan, Şehabettin Mercani gibi yazarların yazılı metinlerinden camiler 

bünyesinde mektep-medreselerin çalıştığı anlaşılmaktadır. Ayrıca orada çocukların edebi eserleri, dini 

ve yarı dini kitapları “Heftiyak”, “İman Şartı”nı vs. makamlı okudukları, öğrendikleri anlaşılmaktadır.  

Bunun haricinde, özel olarak başvurulmazsa da, Bedevam (Bulgar Devleti dönemi), Kesikbaş 

(XIII-XIV.yy.), Ahmet Yesevi’nin Hikmetler’i (XII.yy.), Rabgûzî'nin Kısasu'l-Enbiya (Peygamberler 

Tarihi 1310/ 1311), Mahmud Bin Ali’nin Nehc-ül-Feredis (Cennetlere Doğru Yol, 1358), Muhammet 

Çelebi’nin Muhammediye (1449), Tacettin Yalçogol’un Risale-i Azize (1806) vs. eserler, dini ve yarı 

dini karakterdeki özellikleri ile çocukların eğitiminde kullanılmıştır. Bilindiği üzere, halk ruhu 

ışığında yazılan bu eserlerde anne babaya, yakınlara sevgi, sadakat, Allah’a inanma, eğitime, hizmete 

karşı sorumluluk, gönül temizliği gibi değerler terbiyenin temeli olarak verilmekte, örneklerle 

kuvvetlendirilmektedir.  

Bazı eserlerde, örneğin Kısasu'l-Enbiya, Bedevam, Risale-i Azize de çocukları dini yönde 

eğitmek için nasihatte bulunma, ahlak kurallarını öğretme maksadı ön planda tutulmuştur. Bundan 

dolayı kimi nitelikler övülmüş olup, kimisi eleştirilmiştir. Sonuç olarak, yazılı edebiyatta bu eserleri 

Çocuk Edebiyatı’nın şekillenmesindeki ilk adımlar olarak değerlendirmek mümkündür. Çocuk 

Edebiyatı’nın müstakil edebiyat olarak gelişmesi için verilen mücadelenin genelde iki aşamadan ibaret 

olduğu anlaşılmaktadır. Birincisi klasik edebiyatta XIX. yüzyıla kadar yer edinmiş araştırma devridir.  

Tıpkı söz sanatı gibi, edebiyatta araştırma tarihi çok derinlerdedir. Bilindiği üzere klasik 

edebiyat, felsefi içeriği derinleştirmekle beraber terbiyevi işlevlere de ilgi gösteriyor. Böylesi eserlerde 

çocuk psikolojisini olumlu etkileyecek değişik olaylar ve olgular, didaktik fikir, hikmetli ve akıllı 

sözler, çocuk edebiyatının meydana gelmesinde ilk yol, araştırmaların ilk şekli olarak önem kazanıyor.  

2. Klasik Edebiyatta Çocuk Edebiyatının Temeli Olabilecek Niteliklerin Yansıması 

Klasik edebiyattaki özel vakaları gözlemlemek bu düşüncenin doğrulunu ispatlıyor. Bu 

duruma medreselerde ana ders kitabı sayılan Yusuf Kitabı’nı göstermek mümkündür. Bu konuya 

değinerek Nekıy İsenbet bir makalesinde şu satırları yazıyor: “Medreselerde… eğitim programı, kızlar 

için Yusuf Kitabı’nı makamlı okunacak boyuta getirerek düzenlenmiştir” (Исәнбәт, 1984: 120). 

“Kıssa-i Yusuf’un öykü temelinde dini mitoloji yani efsaneler yatmaktadır. Örneğin, Yakup ve onun 

oğlu Yusuf ile ilgili durumlar; Yahudi, Hristiyan, İslam dinlerinin temeli olan kutsal kitaplarda -

Tevrat, İncil ve Kur’an-ı Kerim’in içeriğinde- yer almaktadır (Абилов, Хисамов, 1984: 128). Bunlar, 

zamanla edebiyata da geçmiştir.  

Eserde ele alınan fikir ve temalar çok ilginçtir. Merkezdeki ana karakter Yusuf’un üzerinden 

halkın saadeti ve yönetim meselesi öne çıkmaktadır. İlk önce ahlak estetik ve sosyal temalar, Yusuf’un 

aracılığıyla açıklanmaktadır. Yazar, ana karakterini çocukluk döneminden başlayıp değişik olaylar, 

durumlar karşısındaki tutumu değerlendirerek açmaya ve onu denemeye çalışmaktadır. Bu olaylar 

ilerlerken herhangi bir bireyde olması gereken asıl nitelikler okuyucunun zihnine sindirilmektedir. 

Yani Ortaçağ hümanistlerine özgü, insancıllık, adalet, yaşamı iyileştirme, toplumlarda eşitlik sağlama 

gibi fikirler Yusuf tiplemesi üzerinden aktarılmakta ve örnek olarak sunulmaktadır.  
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Merkezde yer alan ana konulardan biri de baba-oğul sevgisi, Yusuf’un Yakup’a olan 

sadakatidir (Абилов, Хисамов, 1984: 142). Hakikaten kıssanın ilk sayfalarından itibaren Yusuf’un 

babasına saygılı davranışı tasvir edilmektedir. O, rüya görünce ilk olarak en yakınındaki kişiye 

anlatmış, Yakup ise ona tavsiyelerde bulunmuştur:  

Canım oğlum, emanet şudur sana benden: 

Bu rüyanı duymasın kimse senden, 

Korunmaya bak insanların kininden, 

Kişilere Şeytan düşman olur şimdi (Гали, 1999: 12). 

 

İdealleştirilmiş kahramanın güzelliği, yeteneği, sadakati, büyük akıl gücüyle açıklanmaktadır. 

Pek çok olumlu özelliğinin yanında onun yetmiş tane lisan biliyor olması da vurgulanmaktadır. Bu 

durumu bir yandan anlamak da mümkündür. Çünkü bunların hepsi halkın çocuklarında görmek 

istediği hüner ve hayallerdir. Demek ki ta eski çağlarda bile eğitimli ve bilimli olmak takdir edilmiştir. 

Genel itibariyle eserde bireyi süsleyen on özellik şöyle sıralanmıştır:  

Birinci, boylu poslu 

İkinci, görkem ve aydın yüzlü 

Üçüncü, dili çok temiz ve dobradır, 72 dili biliyor şimdi! 

Dördüncü, insancıl ve merhametli, 

Beşinci, bir dev kadar güçlüdür 

Altıncı, birçok kişiden daha güçlüdür. Gücü kırk erkekten fazladır. 

Yedinci, dini bütün, dindar, 

Sekizinci, ihanetsiz, emanetli, 

Dokuzuncu, huyu güzel, dili tatlı, 

Onuncu, peygamberler neslinden imdi (Гали, 1999: 84). 
 

Sadakat, sevgiyle alakalıdır. Onun mutluluğa erişmede ana şart olduğu Züleyha karakteri 

üzerinden açıklanıyor. Yusuf’a uzun zamandır gönlünde sevgi besleyen Züleyha, önünde sonunda 

sadakatinden dolayı mutluluğa erişiyor. O, sevgisinin derin, aşkının ihanetsiz olmasıyla örnek bir tip 

olarak önem kazanıyor. Bu iki karakterin karmaşık yazgıları ise eserin öykü yapısını ilginç hale 

getiriyor, okuyucuyu kendine çekiyor. Genel itibariyle Züleyha karakterinin asıl görevi, Yusuf 

karakterini tüm yönleriyle açmaktır. Yazar, kahramanını Züleyha ile kavuşturabilmek için tılsımlı 

masal usullerinden de yararlanıyor, üzüntü çekerek yaşlanan Züleyha’yı gençleştiriyor:  

Hemen yanına Cebrail geldi,  

Kanatıyla okşayıp bir dua kıldı, 

Züleyha’nın gözü açıldı, gencecik oluverdi, 

Tıpkı dolunay, yüzünden nurlar serpiyor imdi (Гали, 1999: 156). 
 

Kul Ali, eserinde Yusuf’un babası Yakup’un uzun yıllar gözlerinden yaş yerine kan akıtıp kör 

olma olayını izah ediyor. İleride bu azapların sebepleri de anlatılıyor: annesi ölüp Yusuf, yetim kalınca 

babası bir köle kadın satın alıyor. Böylece köle kadın, henüz anne sütüyle beslenen çocuğundan 

ayrılmak zorunda kalıyor. Bebeğinden ayrılan köle kadının gözyaşları Yakup’un kendisine dönüyor: 

o da oğlu Yusuf’tan ayırılıyor. Bu olay, bir yandan kölelik toplumunun koşullarını, insan yaşantısını, 

köle olarak satılma faciasını, dönemin sosyal ilişkilerini anlatırken, diğer yandan da adaletsizliğin 

cezalandırıldığını vurguluyor. Bu meseleler, bilindiği üzere, Çocuk Edebiyatı’nın özünü teşkil 

etmektedir:  
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Yaratan dedi ki: “Ve ben böyle buyururum, 

Onu da sevdiği oğlundan ayırırım, 

Tam 70 yıl ağlatırım onu şimdi! 

Evvel seni oğlunla görüştürüyorum, 

Sonra onu Yusuf ile kavuştururum (Гали, 1999: 196). 
 

Bu şekilde Yusuf’un zor bir kedere duçar olmasında babası Yakup’un suçunu vurgulayarak 

yazar, düşünmek için bir zemin oluşturuyor. Buna ilaveten öz kardeşleri de Yusuf’a ihanet ederek onu 

köle olarak satıp kurtulmaya çalışıyorlar: 

Onlar dedi: “Kuşkusuz bu gerçek köledir, 

Kölemizin tam üç tür kusuru vardır:  

Kaçan, hırsız ve yalancıdır, - 

İşte bu üç kusuruyla sen al şimdi (Гали, 1999: 48). 
 

İleride Yusuf’un kardeşleri yaptıkları bu işten ötürü utanmak zorunda kalıyorlar, pişman 

oluyorlar. Yapılan kötülüğün her zaman insanın kendine geri döneceği fikri yazar tarafından bu şekilde 

bir kez daha vurgulanıyor. Yazar onları vicdan azabı, biraz korkutma üzerinden terbiye ediyor. Burada 

Yusuf’un temiz kalpli oluşu, bağışlayıcı niteliği abartıya yakın bir şekilde verilmektedir.   

Yusuf, başından zorluklar geçen, kardeşleri tarafından dışlanan bir çocuktur. Fakat onu, kâmil 

aklının gücü, insancıllığı, her yönden kusursuzluğu, üstün ve yenilmez ruhu başkalarından farklı 

kılıyor. İşte bundan dolayı pazar satıcıları bile onu satarken örnek, iyi bir insanın sahip olması gereken 

niteliklere sahip olduğunu vurgulayarak pazarlıyorlar:  

Merhametlidir, insancıldır,  

Alp yürekli ve muhabbetli, 

Herkesten güçlü,  

Kırk erkekten daha kuvvetli imdi (Гали, 1999: 83). 
 

Genel itibariyle Kul Ali, eserinde bireyin bütünlüğünü ve her yönden kâmil kişi oluşunu 

çocuklara aşılamaya çalışıyor. Yusuf’un yaratıcılık yeteneği, meslek ve hüner sahibi olması, ülkeyi 

afetten kurtarması halkçılığın asıl özelliklerinden sayılmakla beraber söz sanatında ideal bireyin 

gerçekçilikten uzak olmadığını kanıtlamaktadır. Yusuf, insancıl tavırlarıyla masal kahramanını da 

andırıyor. Demek ki bu gibi tiplerin halk nâzımından geldiğini, yazılı edebiyatı etkilediğini bir kere 

daha vurgulayabiliriz. Buna ilave olarak yazar, sevdiği karakteri sadece idealize etmeyip, kötülüğün 

iyilik karşısında gittikçe güçsüzleştiğini de göstermektedir. Sonuçta okuyucuda adaletsizliklerle baş 

edebilme güveni hâsıl olmaktadır.   

Manzumedeki olayların betimlenmesinde idealize etme üstün gelmektedir. Bu durum 

manzumede anlaşılıyor da: çünkü yazar, hayatı hep güzel göstermeye çalışıyor, kendi idealini direkt 

açıklıyor. Yani Kul Ali olayları tasvir ederken iki yol kullanıyor: güzelliği övüyor veya çirkinliği 

kötülüyor. Bu özellik, ileride Çocuk Edebiyatı’nın, özellikle küçük yaştaki çocuklar için yazılan 

eserlerin ana niteliği halini alıyor. Terbiyevi maksat haricinde ilginç öykü, canlı-renkli dil, keskin 

ihtilaf, ebeveynler ve çocuklar, akrabalar arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Bunların hepsi çocukların 

ilgisini çekiyor. Demek ki, bu gibi eserler yazıldığı dönemlerde eğitim ve terbiye unsuru rolünü 

oynamışlar. Çocuk Edebiyatı’nın şekillenmesinin temelini oluşturmuşlardır.  
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Sırada incelenecek eser, Sayadi’nin XVII-XVIII.yüzyıllarda mekteplerde ders kitabı olarak 

okutulan Tahir–Zühre (Babahan Destanı) manzumesidir (Сайади, 1998: 192). Eser, Türk halklarında 

sevilerek anlatılan Tahir-Zühre aşkı hakkındaki destanlar, masalımsı hikâyeler temelinde yazılmıştır. 

Yani çok zengin hayal gücüne, ilginç öyküye dayanıyor. Eserin ana karakterleri Tahir ve Zühre, 

Babahan’dır. Asıl çatışma, Babahan Şah’ın sözünde durmayıp kızı Zühre’yi vezirin oğlu Tahir’e 

zevceliğe vermemesidir.   

Babahan, manzumede güçlü hükümdar olarak anlatılıyor. Bahadırlarıyla o, düşmana baş 

eğmez bir Şah olup, daima galip gelmektedir. Fakat Han’ın büyük bir derdi vardır: çocuğu yoktur ve 

bundan dolayı üzülmektedir. Bu nedenle gönlünün azabını anlayabilen ve üzüntülerini paylaştığı dostu 

Bahir’e çok ihtiyacı vardır: Yazar, vezirin Şah’a olan sadakatini tasvir ederek, çocuklara bir model 

sunuyor, dostluğun değerini anlatıyor: 

İkisi işbu üzüntüden ağladı çok, 

Gözünün yaşıyla yüzünü yıkayıp (Сайади, 1998: 21). 

 

Fakat Şah, daha önce dile getirdiğimiz gibi, çocuklarımız doğarsa onları nikahlandırıp 

akrabalaşırız, diye verdiği sözünü unutuyor. Birbirlerini çok sevdiklerini bildiği halde Tahir’in 

Zühre’ye uygun olmadığını söylüyor. Sultan’ın kararından sonra da Tahir, Zühre’ye annesinin 

sözüne uyarak, sabırlı olmasını tavsiye ediyor. Sabırlılık konusuna genel olarak SAYADİ özel 

vurgu yapıyor: 

Zavallı Sayadi söyledi Hak’tan sabır isteyerek, 

Fetva verip öldürseler bile yok korku ecelden (Сайади, 1998: 21). 

 

Anne-baba sözünü dikkate almak, sabırlık bireylerde güzel değerlendirilmeyi hak eden en 

görkemli özelliklerdendir. 

Öykünün gelişiminde Babahan, Tahir’den kurtulmak için onu bir sandığa kilitletip denize 

attırır. Sonuçta Tahir, binbir azap ve eziyet çekip, değişik maceralar atlatıktan sonra Zühre’nin 

yanına döner.  

Klasik yazarların yapılan kötülüklerin cezasız kalmadığını özellikle vurguladıklarını Kul 

Ali’nin Kıssa-i Yusuf eseri üzerinden değerlendirmiştik. Bu durumda bu eserin kesinlikle Sayadi’yi 

ilhamlandırdığını düşünebiliriz. Çünkü Babahan’ın sözünde durmadığı için muhakkak 

cezalandırılacağı Tahir’in annesi Huban tarafından söylenmiştir:  

Gerçi varsa da bir günlük vefası, 

Yine yüz kere fazladan olur cefası. 

Bu dünya beş günlük, on günlük değildir, 

Bu taç, bu saltanat hepsi boştur. 

Güvensiz dünyada incitme kimseyi, 

Yetimlere kendin sağla güveni (Сайади, 1998: 48). 

 

Eserin ana kadın karakterlerinden güzel, temiz, melek gibi bir kız olan Mahım, Bagdad 

Padişahı’nın kızıdır. O Tahir’e bir bakışta aşk olup karşılıksız aşk ateşinde yanıyor. Tahir ise onunla 

nikahlanmış olmasına ragmen Zühre’yi özlüyor. Bu iki karakter de kendi hayatlarını kurban etme 

uğruna adaletsizliğe, sözünde duramama sadakatsizliğine karşı çıkacak cesareti gösteriyorlar. 

Mahım’ın yanından Tahir, tek başına deve üstünde Tatar şehrine gidiyor. İleride ise yazar, ana 

karakterini olaylardaki tiplemeler üzerinden anlatma uslubünden yararlanıyor. Halk ruhunu yansıtan 
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doğa, hırsızlar, askerler onu aşık bir yar olduğundan dolayı hiç üzmeden yanlarından gönderiyorlar. 

Yani aşk ve sadakata onlar da önem veriyor: 

Dediler: 

Bir duyalım tüm sorunlarını, 

Allah versin, hey delikanlı, tüm muradını! 

Bu aşktan bir gazel söyle bari,  

Senden bize kalsın bir hatırası (Сайади, 1998: 128). 

 

Canlandırılan doğa da çocukların ilgisini çekiyor. Artık kanıtlanmış, doğayla bağlantılı 

verilen fikir okuyucuyu daha çok etkiliyor. Misal olarak, kahramanın yolunda karşısına çıkan dağı 

göstermek mümkündür. Tahir dağa durumunu anlattıktan sonra o, yine açılıp geçişini sağlıyor. Aynı 

durumla kuşlarla ilgili vakıada da karşılaşıyoruz. Velhasıl, doğa da Tahir’in tarafını tutuyor, ona 

merhamet gösteriyor.  

Genel itibariyle Sayadi’nin “Babahan Destanı” manzumesinde ele alınan konular son derece 

aktüeldir. Çocuk sahibi olamama sorunu, aşk ve nefret, aile ve çocuğun oradaki yeri, çocuk eğitimi, 

onu hayata hazırlama meselesi, ebeveynler ile çocuklar arasındaki ilişki, halkın ve ülkenin geleceği 

gibi sorunları ele alınıyor. Bunların yanı sıra eser, Çocuk Edebiyatı taleplerine de cevap vermektedir. 

Öyküde,   

1. Çocukların hayatı tasvir edilmiş, 

2. İlginç, beklenmedik olaylar, keskin çatışmalar ifade edilmiş, 

3. Büyük terbiyevi ve ahlaki güce sahip, 

4. Öykü fikir içeriği bakımından bencilliğe, adaletsizliğe, verilen söze sadakatsizliğe karşı 

çıkıyor, onları ayıplıyor, kahramanlardaki güzel özellikleri övüyor.  

 

Kısaca Kul Ali, Kıssa-i Yusuf, Sayadi Babahan Destanı manzumelerinde halk yaratıcılığının 

karmaşık ve zengin tecrübelerine baş vurmuşlar. Yazarlar bu eserlerini edebiyatın asıl amacının 

gelecek kuşakları eğitmek olduğunun farkına vararak yazmışlardır. Bundan dolayı bu gibi metinler, 

edebiyatımızın ilk model eserleri olmasıyla ehemmiyetlidir. Onlar yazıldığı çağda da, hatta 

günümüzde dahi altın hazine olabilecek yadigarlar olup, ders kitaplarında da yer almışlardır. Böylesi 

eserler, eğitim-terbiye meselesinde ve Çocuk Edebiyatı’nın doğuşu ve gelişiminde, elbette büyük rol 

oynamışlardır.  

Çocuk Edebiyatı’nın bağımsız edebiyat olarak gelişmesinin ikinci aşaması ise XIX. yüzyılın 

ortalarından başlayarak matbuatta ve bilimsel çevrede cereyan eden yeniliklerle bağlantılıdır. 

3. Ceditçilik İdealarının Dağılımı 

Tatar Çocuk Edebiyatı’nı öğrenmekte olan Cemal Veciyeva, Fatima İbrahimova, Ravil 

Rahmani gibi bazı yazarların görüşlerine göre bu edebiyatın şekillenmeye başlaması XIX. yüzyılın 

ortalarına denk gelmektedir. 1800 yılında Kazan’da Aziyat Matbaası’nın kurulması çocuklar için 

farklı kitapların basılmaya başlamasına önayak olmuştur. Bu matbaalarda değişik ayetler, süreler ile 

birlikte 1801 yılında Elifba, daha sonra Elifba İman Şartıyla, Şeriat-el İman, Okula Yeni Başlayan 

Çocuklara Elifba ve Ebcet gibi eserler neşredilmiştir. 

Örneklerden de anlaşıldığı üzere, matbaa ilk önceleri dini yönelişte faaliyet göstermiştir. 

Çünkü Çar Hükümeti, o yıllarda Tatar çocuklarının ana dilde eğitim almalarına karşı siyaset 

güdüyordu. 1874 yılında Tatar kitabına sansür işlemlerinin uygulanması Tatar matbaasının gelişimini 
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olumsuz etkilemiştir. Tatarca matbaanın yasaklanması, pek çok molla ve papazın çocuklara dünyevi 

eğitim verilmesine karşı çıkmaları da matbanın gelişimine mani olmuştur. Fakat dönemin değişimleri, 

liberal ekonomi şartlarının karmaşık hal alması ve bu durumun gittikçe yaygınlaşması direkt olarak 

Çocuk Edebiyatını da olumlu etkilmiştir. Ona yeni yönelişler, fikirler ve yazarlar kazandırmıştır. 

Fatima İbrahimova, çalışmalarında XIX.yüzyılda Çocuk Edebiyatı’nın ceditçilik didaktizmi 

çerçevesinde şekillendiğini, içeriği bakımından dini ve dünyevi yönelişlere ayrıldığını yazmaktadır. 

(Ибраһимава, 1998: 12). Tatar tarihinde bu dönemde edebiyat alanında yeni görüşlerin ortaya çıktığı 

da bir gerçektir. Ceditçilik, Tatar edebiyatında, özellikle Çocuk Edebiyatı’nda derin izler bırakmıştır. 

Tarihi materyallerden de göründüğü gibi ilk Tatar maarifçileri Şehabetdin Mercani, Kayyum Nasıri, 

Akmulla, Hüseyin Feyezhanov, Rizaeddin Fahreddin gibi kişilerdir. Bunlar, XIX.yüzyılın ortalarında 

mektep ve medreselerde dini ve dünyevi eğitim meselelerini ele almışlardır. Sonuç itibariyle ilk okuma 

kitapları hazırlanmış ve bu kitaplarda halk edebiyatı eserleri, tercümeler, edebi eserler yer almıştır. 

Terbiyevi ve dünyevi eğitim amaçlı basit bir dille yazılmış olan bu eserler Çocuk Edebiyatı’nın 

şekillenmeye başladığı dönemde meydana gelen büyük zenginliklerdir. Cazip ve ilginç bilgiler 

ışığında yapılan bu hizmetler, ileride XX.yüzyılda hazırlanan derslikler ve okuma kitaplarının temelini 

oluşturmuştur. Böyle başarılı hizmetlere Martinyan İvanov’un Tatar Okuma Kitabı (1842), Salihcan 

Kuklyaşev’ın Divan-i Hikâyet Tatar (1859), Kayyum Nasıri’nin Boş Zaman (1860), Vasiliy 

Radlov’un Bilik (1872), Tayip Yahin’in Minikler İçin Mergup Olan Hikâyeler, Atasözleri ve 

Yetişkinlere Tembih İçin Acayip İbretler” (1897), Abdulmannan Rahmankolıy’ın Tenbihes – Sıbyan 

(1898), Hüseyin Feyizhanov’un Hikâyet ve Makalet (1899) gibi eserleri örnek göstermek mümkündür.  

Ceditçilerin çaba ve çalışmaları neticesinde ileride çocukların yaş özelliklerini dikkate alan, 

taleplerini karşılayan eserler de oluşturulmuştur. Daha önce saydığımız okuma kitaplarında değişik 

dallardaki hizmetler ele alınmaktadır. Onlar sinkritik karakterde olup, daha sonra bazı yazarlar, 

bilimsel dallara ayrıştırılması gerekliliği bilincinde çalışmaya başlamıştır. Elbette, onlar toplumun 

çocuk gelişimine etki etme, yaşamı anlatma amaçlı yazıldıklarından dolayı daha çok didaktik nitelikte, 

yani öğüt ve nasihate dayalıdır.  

O dönemde çocuğu duygusal yönden etkilemeye çalışmanın doğru olabileceği fikri üstünlük 

kazanmıştır. Yani çocuk psikolojisinde duyguların yeri ve öneminin tam tespit edilmesi, o dönemin 

başarısı diye değerlendirilmeye layıktır.  Elbette, XIX.yüzyılda çocuklar için yazılan edebiyat henüz, 

genelde, didaktik nitelikte olup, çocuk entellektüelliğini mümkün olduğu kadar terbiyevi usüller 

ışığında geliştirme yönünde şekillenmiştir. Bu edebiyat, aynı zamanda çocuk zihnini öğrenip, onun 

davranış- hareketlerini özel terbiyevi çerçevede tutmayı amaçlamıştır. Çünkü maarifçiler, çocuk 

kişiliğine tesir etmenin başarılı zeminini bu yolla bulmuşlardır. Doğu Avrupa pedagojisinde bu fikir 

“temiz sayfa” yani “tabula rasa” teorisinde saklıdır.  

Genel itibariyle Çocuk Edebiyatı’nın oluşumunu bir kültürel ve edebi olay olarak 

değerlendirdiğimizde, kronolojik bakımdan pek uygun değilse de, tüm halkların ve aynı zamanda 

Tatar Çocuk Edebiyatı’nın da oluşumu tipolojik açıdan birbirine benzemektedir. Örneğin, folklor ve 

halk edebiyatı ürünlerini derlemek ve incelemek, didaktik nitelikli kitaplar, derslikler hazırlamak vs.   

XIX.yüzyılın ikinci yarısında Rus ve Doğu Avrupa, Arap-Fars yazarların eserleri ve 

pedagojisine başvurmanın neticesi olarak Tatar Çocuk Edebiyatı da etkilenmiştir. “Binbir Gece” ve 

“Kelile ve Dimne” gibi eserler tercüme edilmiştir. XIX. yüzyılda Rus ve Arap-Fars dillerini, 

edebiyatlarını çok iyi bilen, Doğu gelenekleri ruhundaki pedagojik ideaları, ibretlik olayları tasvir 

eden büyük bilgin Kayyum Nasıri de (1825 – 1902) yazmıştır.  
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4. Х1Х. Yüzyılın İkinci Yarısında Çocuk Edebiyatı Temelinin Oluşumu Ve Kayyum 

NASIRİ’nin Faaliyetleri 

Kayyum NASIRİ, maarifçi, muallim, yazar, folklorcu ve çok yönlü bir bilim adamıdır. O, 

yarım asır boyunca Tatar ulusunun maarif ve kültür hayatının manevi gelişiminde büyük rol oynayan 

şahıstır. Onun hakkında Prof.Dr. Nikolay Dmitriyev “Canlı ansiklopedi” ve “Sadece tek bilim ya da 

sanat dalının çerçevesine sığmayan kişi” diye yazmıştır (Дмитриев, 1948: 43). 

Kayyum Nasıri, farklı bilim dallarıyla ilgilenmiştir. Bunlara Tatar dili ve grameri, tercüme, 

tarih, etnografya, tıp, coğrafya, matematik gibi bilim dalları örnek gösterilebilir. Ayrıca halk edebiyatı 

ürünlerini derleme ve neşretme, geniş kitlelerin anlayacağı Tatar edebi dilini oluşturma konusunda 

yoğun çalışmalar gerçekleştirmiştir. Edebi eserlerin yanı sıra edebiyatı öğretmek, eğitim ve terbiye 

işlerinde yararlanmak için yazdığı pek çok eseri de bu ünlü şahsın zengin mirasını teşkil etmektedir.   

Kayyum Nasıri, Tatar Çocuk Edebiyatı’nın temelini kuran aydın bir alimdir. Henüz yazarlıkla 

uğraşmaya başladığı ilk günlerde geniş kitlelerin anlayacağı Tatarca edebi eserlerin olmayışına, 

Çocuk Edebiyatı’na hiç ilgi gösterilmediğine dikkatleri çekmiştir. Bu nedenle Çocuk Edebiyatı’nı 

oluşturmak ve geliştirmek için yoğun çaba ve güç sarfetmiştir. Kayyum Nasıri’nin bilimsel, edebi, 

genel itibariyle eğitimcilik çalışmaları XIX.yüzyılın ortalarında çocuklar için okuma kitapları, 

derslikler yazmakla başlamıştır. Onun çocuklar için özel hazırladığı ilk bilimsel eseri “Boş Zaman” 

1860 yılında basılmıştır. 1868 yılında ise yazar, onun eksiklerini gidererek ikinci baskısını hazırlayıp 

bastırmıştır. İlk baskı 12 sayfadan ibaretse de ikincisi 87 sayfadan oluşmaktadır. Hizmetinin 

önsözünde yazar, okuyuculara yaşamdaki değişik durumları, olayları, anlaşılmayan bazı konuları 

bilimsel temele dayalı olarak anlatmayı amaçlamaktadır. Yani çalışmalarını okuyuculara çeşitli bilim 

dallarından bilgi ve edebi materyaller sunmanın zaruriyetini anlayarak sürdürmektedir. Bu kitabın ana 

hedefi, çocuklara ve dünyevi bilim dallarını merak edenlere anatomi, doğa bilimi, çevre ile ilgili ilginç 

bilgiler vermektir. Burada mevsimler, kuşlar, bitkiler, hayvanlar, toprak, hava, çeşitli metaller ve 

mineraller hakkında ilginç hikayelere rastlamak mümkündür. Zamanında bu materyaller çocukların 

bilim ufkunu genişletmekle beraber hayata ve edebiyata ilgilerinin artmasına vesile olmuştur. Çünkü 

verilen bilgiler günlük hayatla, yaşamla bağlantılı olup, bazı olaylar tasvir edilerek çocuğun göz 

önünde canlandırılmıştır. Bu hizmetin daha bir ehemmiyetli tarafı, doğadaki değişimlerin kolay ve 

sade bir dille inandırıcı bir şekilde betimlenmesidir.  

Kayyum Nasıri, başarılı tercüme eserleriyle Tatar Çocuk Edebiyatı’nı zenginleştirmeyi 

başarmıştır. Şark masallarına özgü hayal gücüne sahip “İbn Sina Kıssası, Gülrüh ve Kemercan 

Masalları, Kırk Vezir Kıssası” gibi eserleri günümüzde de önemlerini korumaktadır. Onlar arasında 

İbn Sina Kıssası, en bilinen eserlerden biridir. İbn Sina, 908–1037 yıllarda İbn Sina, Avicenna 

isimiyle bilinmektedir. Orta Asya’da yaşamış meşhur felsefeci, yazar, astronom, müzisyen, kısaca 

ansiklopedist bir bilim adamıdır. Tam ismi Ebu Ali el-Hüseyin ibn Abdullah ibn Sina’dır. Eser, bu 

şahıs hakkında Şark dünyasında yaygın çeşitli hayal gücü hikayeleri, rivayetler ve efsaneler ışığında 

yazılmıştır. Dolayısıyla, alim biyografisi ile halk hayal gücüyle yaratılan İbn Sina maceraları arasında 

neredeyse ortaklık ve benzerlik yoktur. Türk yazarı Ziyaeddin Said’in “Kencinen Hikmet” isimli 

eserini Kayyum Nasıri, 1972 yılında çevirmiş ve bazı değişikliklerle “İbn Sina Kıssası” adıyla 

bastırmıştır.  

Elbette Kayyum Nasıri’nin bu eseri tercüme etmesi rastgele değildir. Çünkü burada ele alınan 

ana konu, idea-fikirler onun mesleği ve hedefiyle örtüşmektedir. Ceditçi bir bilim adamı olarak hayatı 

boyunca bilim-bilgiye ulaşma gayreti içinde olan yazar, bu eser üzerinden bilimin, eğitimin 
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büyüklüğü ve önemine medhiye okumaktadır. Bilgi sahibi, eğitimli kişinin padişahlardan bile üstün 

olduğunu göstermeye çalışmaktadır. 

Yazarın “İbn Sina Kıssası” adlı eseri tercüme etmesinin diğer sebebi de, XIX. yüzyılda Tatar 

ulusunun yaşamı, sosyal ve manevi ihtiyaçlarıyla bağlantılıdır. Yazar: “İbn Sina Kıssası’nı halkın 

anlayacağı şekilde Rus memleketindeki Müslümanların diline çevirebilseydim, diye çoktandır 

gönlümde taşıyordum” …” (Насыйри, 1974: 207) diye yazmaktadır.  

“İbn Sina Kıssası” halkın gönlüne yakın bir eserdir. Ceditçi yazarların yaratıcılıklarına has 

olduğu gibi didaktik tarzın üstün geldiği anlaşılmaktadır. Fikirler, okuyucuya edebi usüller yardımıyla 

iletilmektedir.  

Betimlenen olaylar gerçek yaşamdan bir hayli uzaktır. Aynı anne babadan olan ana 

karakterler, İbn Sina ve Abülharis bilgili, akıllı tipler olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı ülkelerindeki 

Fisaguris isimli alimden bir yıl boyunca ilim almak, simya bilimini öğrenmek onları mucizeler 

yaratma yeteneğine kavuşturmuştur. Mağaradan çıkıp ölüm pençesinden kurtulunca iki kardeşin 

yolları hem doğru manada hem de ahlaki yönden ayrılmıştır. Çünkü onlar bilim gücünü değişik 

amaçlar doğrultusunda kullanmışlardır. İbn Sina, iyiliksever ve merhamet sahibidir. O, sıradan halkı 

sevmiş, edindiği bilgileri insanlara iyilik yapmak için kullanmıştır. Abülharis ise, onun tersidir. 

Eğitim derecesi de İbn Sina’nınkinden daha zayıftır. Üst düzey devlet yetkililerine yaranmaya 

çalışmış ve bilgilerini kötülük yolunda kullanmıştır. Sonunda Padişah için hazırlanan zehirli çiçeği 

koklayıp ölmüştür. 

Eserde anlatılan olaylar üzerinden idea-fikir açıklanmaktadır. İnsan zekasının, bilim ve 

bilginin herşeyden üstün olduğunu göstermek, eserin ana fikirdir. Ana fikir, gelişme bölümünde 

saklıdır. Bilim, sadece insanlara yardım etmek için ve iyilik yolunda kullanılmalıdır, tersi durumda 

kötü sonuçlar doğuracağı anlatılmaktadır. Böylelikle insanoğlunun aklına güvenme durumu Kayyum 

Nasıri’nin yalnız bilimsel çalışmalarında değil, edebi eserlerinin de özünde yer almaktadır. Kayyum 

Nasıri bir eserinde boşuna şöyle demiyor: “İşin sonuna bakan ayna, tecrübe sahibinin elindedir, ki o 

akıldır… Her şeyin bir sınırı var, kötü akılın sınırı yoktur.” (Насыйри, 1975: 252). 

Kayyum Nasıri, 1879–1884 yıllarından sonra edebiyat tarihinde özel yer edinen “Edebiyat İle 

İlgili Toplantıların Meyveleri” isimli ansiklopedik eser üzerinde çalışmıştır. Bu eserin kısaltılmış 

şeklini “Kırk Bahçe” adıyla 1880 yılında neşretmiştir.  

Kutulu kompozisyon örneği olan bu eser, sadece yapı şekli ile değil, seçmeli materyalleriyle 

de dikkate layıktır. Kitapta, manevi terbiye, bilim ve ahlak konularını ele alan yazar, bahçede yetişen 

değişik ağaçların meyvelerini kıyaslıyor: “…herbir ravzasında çok meyve veren güzel ağaçlar diktim. 

İsteyen kişi yer, istemeyen ağızından tükürüp çıkarır. Lakin alimler ve hekimlerden miras kalan 

meyvelerdir bunlar…” (Насыйри, 1975: 251). 

“Edebiyat İle İlgili Toplantıların Meyveleri”nin yapısı “Kırk Bahçe”deki gibi kırk bölümden 

oluşmaktadır. Her ara-bahçe daha önce neşredilen eserden hacim bakımından büyüklüğüyle farklıdır. 

Her bölümde günlük yaşam, örf adetler, insanlar arasındaki ilişkiler ele alınmakta ve öğütler 

verilmektedir. Bilim, terbiye, yaşam, akıl, meslek, sadakat, cömertlik, cimrilik, cahillik vs. gibi 

konular, ünlü şahıslar, alimler, felsefeciler -Nevşirvan, Aristotel, Sokrat, Öklid, Yakup, Eflatun vs.- 

fikirleri ile bağlantılı olarak sanatsal tarzda sunulmaktadır. Bazı bölümlerin soru-cevap, sohbet, 

tarışma şeklindeki yapısı da eserin özelliğini anlatmakta ve etki gücünü artırmaktadır.   

Kayyum Nasıri halkın dilini, örf adetlerini, folklorunu ve tarihini öğrenme, araştırma 

hususunda çok emek vermiştir. İlmi araştırma amaçlı seyahatlere çıkıp, Kazan, Züye civarındaki 
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köyleri dolaşmıştır. Onun Mekerce panayırı, Ufa, Moskova, Orenburg şehirleri ve Segıyd kasabasını 

da ziyaret ettiği de malumdur. “Edebiyat İle İlgili Toplantıların Meyveleri” eserinin son kısmına dil 

ve edebiyat teorisi, edebiyat tarihi ile ilişkili yazılarla birlikte atasözleri, bulmacalar, şiir-türküler, 

genel itibariyle sözlü halk yaratmaları örneklerini de yerleştirmiştir.  

Kayyum Nasıri’nin derlediği folklor eserler kendi zamanında (hatta günümüzde) çocuklar 

tarafından beğeniyle okunmakta ve ders kitaplarında değişik derlemelerle yer almaktaydı. Nasıri 

tarafından derlenen halk edebiyatı eserleri birkaç amaca hizmet etmektedir: Çocuklara ahlaki, manevi 

terbiye vermek, onların zeka ve eğitimlerini geliştirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak, fikir 

yürütmeyi, iyi ile kötüyü ayırt etmeyi öğretmek.  

Yazar tarafından derlenen masalların çok çeşitli olduğunu görüyoruz: Öksüz Kız, Gülnezik, 

Üç Kardeş, Tilki ile Dost Ayı, Kedi ile Ayı vs. Bu kitapların bir kısmı çocuklara sadakat, çalışkanlık, 

adalet gibi nitelikler aşılmakta diğerleri ise halk aklını, hazır cevaplılığı, zekiliği, hamaratlığı, meslek 

sahibi bireyin değeri ve başka iyi özelliklerini betimleyerek okurlarda kendi milletine sevgi, saygı, 

gurur duyma gibi hünerler kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Kayyum Nasıri, halk edebiyatını özel bir bilim dalı olarak araştırmayı başlatan ilk kişidir. O, 

halk edebiyatında edebi türlerin özelliklerini iyice kavrayıp yeni eserler yazmış ve edebi biçimleri 

Çocuk Edebiyatı’nı geliştirme yönünde çok başarılı bir şekilde kullanmıştır. 

Kayyum Nasıri’nin Çocuk Edebiyatı ile ilgili dikkat çeken diğer bir çalışması da “Terbiye 

Kitapları”dır. Terbiye-eğitim konularını aydınlatan, çocuklarda küçük yaştan itibaren şekillenmesi 

gereken güzel nitelikleri öne çıkaran bu eser, günümüzde de aktüeldir. Ahlak Risalesi, Terbiye, 

Çocuklara Talim Vermek, Kitab et Terbiye, İçkiye Alışan İnsanlara Bir İki Söz, Ahvali Şarabeddühan 

(Tütün İçenin Durumu) adlı kitapları genç kuşağın terbiyeli, eğitimli ve sağlıklı yetişmesi amacıyla 

yazılmıştır.   

Kayyum Nasıri’nin sosyal çalışmaları, terbiye ve eğitim konularını aydınlatan yazıları, edebi 

eserleri zamanında halkı aydınlatma görevini yerine getirmişlerdir. Ve genel itibariyle onun 

büyüklüğü kendinden sonra gelen Tatar aydınlarını etkilemesi ile de anlatılabilir. Abdullah Tukay, 

Aliasgar Kamal, Mecit Gafuri, Fatih Emirhan gibi ünlü edipler Nasıri’yi beğenerek okuduklarını, 

ondan pek çok şey öğrendiklerini saygıyla anlatmaktadır. Yine Abdrahman İlyasi, Fatih Halidi gibi 

tanınan şahıslar da onun izini takip etmektedir.  

Kayyum Nasıri’nin tarihteki yerini, önemi ve büyüklüğünü anlayabilmek için hayatı 

sosyopolitik dönemeç, değişimler zamanına denk gelen alimin faaliyetlerini, onun yaşadığı tarih 

ışığında değerlendirmek bile yeterlidir.  

Estetik yönden eksiksiz bir alan olan Tatar Çocuk Edebiyatı, XIX. yüzyılda kendisinin 

bağımsız yaşayabileceğini ceditçilerin çabaları üzerinden cesurca sergilemiştir. Maarifçi Kayyum 

Nasıri bu dönemde çocuklara mahsus eserler icra etmiş, bilim, eğitim, meslek, terbiye ve ahlak 

konularının önemini vurgulayarak eserlerinde daima bu konuların altını çizmiştir. İlk adımlarından 

itibaren Çocuk Edebiyatı toplumla iç içe ilerlemiştir. Anlatılanlar da bunu onaylamaktadır. 

5. Sonuç 

Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere, XIX.yüzyılın sonunda, XX.yüzyılın başında 

Tatar Çocuk Edebiyatı kendiliğinden gelişmek, büyümek zorunda kalmıştır. Bunun sebepleri, bir 

yandan ceditçilik fikirlerinin yaygınlaşması, mekteplerin sayısının artması, ana dilde okuma 

kitaplarının basılması şeklinde sıralanabilir. XIX.yüzyılın sonuna kadar çocuklara mahsus kitaplar 
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neşredilmese de ceditçiliğin ortaya çıkmasıyla durum değişmiştir. Genç kuşağı eğitme ve terbiye etme 

sorunu önde gelen aydınların düşüncelerine yansımış ve Çocuk Edebiyatının şekillenmesine yardımcı 

olmuştur. Diğer yandan, Tatar aydınlarının yetişmekte olan genç nesle büyük ilgi göstermeleri ve 

millet için çalışma arzusu da bu alanın gelişmesine katkı sunmuştur. Sonuç olarak Tatar Çocuk 

Edebiyatı, okuma kitapları ve eğitimli kişilere olan pratik ihtiyacı gidermek neticesinde ortaya 

çıkmıştır. 

Daha önce de değinildiği gibi, Çocuk Edebiyatı gelişiminin ilk adımları bayağı zayıf olsa bile, 

şekillenme döneminde halk edebiyatından, folklordan, Rus ve yabancı ülke edebiyatından etkilenerek 

idea estetik yeniliklerle, özellikle kahramanın kişiliğini oluşturmadaki yeni kurallarla güç kazanmış 

ve zenginleşmiştir. Çünkü devrin yeni ideaları edebi karakterlere, onları betimleme üslüplarına 

yansımıştır. Genel olarak, ceditçilik akımı, kendisinde yeni devrin idealarını biriktiren ulusal nitelikli 

karakterlerin oluşumuna ve gelişimine verimli zemin görevini yerine getirmiştir.  

Bunun haricinde Çocuk Edebiyatı, çocuğu terbiye eden, eğiten ve bir birey olarak gelişimini 

sağlayan bir araç olarak görülmüştür. Edebiyatın çocuk gelişiminde önemi çok büyüktür. Bu pratikte 

ispatlanmış bir durumdur. Bu durum, eserlerin ayrı bir normda bilimsel, estetik, malumatlı olmasını 

gerektirmektedir. Yani Çocuk Edebiyatında estetik ve pedagoji birbirini desteklemektedir. “Çocuklar, 

her zaman metinde hareket, estetik ve didaktiğin karışımıyla aktarılıyor” (Рогачев, 1992: 28). Bu 

düşüncenin, elbette doğruluk payı vardır. Yazar, Çocuk Edebiyatı’nda pedagojik başlangıcın üstün 

geldiğini anlatmaya çalışmaktadır. Çünkü pedagojik yönelişin üstün gelmesi Çocuk Edebiyatı’nın 

ortaya çıktığı günden itibaren günümüze kadarki tecrübeleri çocuklara eriştirebilme isteğinden 

kaynaklanmaktadır. Sonuçta tanıyıp öğrenme, şuur kavramı ve edebi metin arasında sınır 

kaybolmaktadır. Bu noktada Maksim Gorki’nin dediklerini hatırlamak yerinde olur: “Çocuk 

Edebiyatı’nın tüm ihtiyaçlarını saymak mümkün değildir.” diye yazıyor (Горький, 1968: 115). 

Burada yazar, okuyucuları yaşamla ve değişimlerle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Aynı 

zamanda çocuk eğitimini belli ölçüde sınıflandırma eğilimi de hissedilmektedir. Sonuç olarak bu 

yetenekli yazar da önümüze bir eğitmen rolüyle çıkmaktadır. Demek ki pedagojik, didaktik, terbiyevi 

amaçlar Çocuk Edebiyatı’nın gelişmesine katkı sağlamaktadır. İleride ulusal şuur ve romantik 

geleneklerin gelişimi, halk edebiyatına duyulan büyük ilgi, araştırmaların yaygınlaşması, elbette, 

Çocuk Edebiyatı’nın gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. 
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THE SYSTEM OF IMAGES IN LOVE LYRICS OF ILSIYAR IKSANOVA 
 

Abstract 

In the creative work of the modern Tatar poet Ilsiyar Iksanova, love and intimate lyrics, the 

sincerity of the lyrical hero, the author's ability to complicate texts with the help of symbols are 

especially noted. The poet always strives for the individualization of feelings. The lyrical heroine 

consistently describes her experiences, thoughts, sensations, love lyrics acquires a philosophical 

meaning. The lyrical hero feels a part of nature, the universe. The philosophical picture of the world in 

love lyrics is permeated with images of nature, which give rise to associations with the world tree that 

connects the earth and the sky. 

 Nature-centrism is aimed at creating a capacious and accurate image, the emotional state of the 

lyrical hero. Thus, in the love lyrics of the poet, a mythopoetic picture of the world arises. The 

constructive principle of I. Iksanova's poetic speech is the use of repetition techniques. The article 

analyzes the love lyrics of Ilsiyar Iksanova, where the author describes her personal experiences 

associated with the loss of her beloved husband.  The characteristic features of I. Iksanov's poetic 

thinking and writing style - subtle lyricism, emotional scope, folk imagery, accuracy of poetic form ‒ 

are further improved, supplemented with new qualities. Consequently, the image of I. Iksanov's romantic 

poetry is a perfect, integral poetry from the point of view of conveying meaning through symbols. The 

writer's metaphorical style revives and continues the traditions of Eastern Romanticism, enriches 

modern romantic poetry in a new way. The system of images in the love lyrics of the poetess is surveyed. 

Keywords: Ilsiyar Ikhsanova, love lyrics, Tatar poetry, emotional lyricism, artistic image.  
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ILSİYAR IKSANOVA’NIN AŞK SÖZLERİNİN FİGÜRATİF SİSTEMİ 

 

Özet 

Modern Tatar şairi Ilsiyar Iksanova'nın eserlerinde, lirik kahramanın sevgi dolu ve samimi 

sözleri, samimiyeti, yazarın metinleri sembollerle karmaşıklaştırma yeteneği özellikle dikkat çekicidir. 

Şair her zaman duyguları bireyselleştirmeye çalışır. Lirik kahraman sürekli olarak deneyimlerini, 

düşüncelerini, hislerini anlatır. Aşk sözleri felsefi önem kazanır. Lirik kahraman kendini doğanın, 

evrenin bir parçası gibi hissediyor. Aşk sözlerindeki dünyanın felsefi resmi, dünyayı ve gökyüzünü 

birbirine bağlayan dünya ağacıyla dernekler yaratan doğanın imgeleriyle doludur.  

Doğal merkezcilik, lirik kahramanın duygusal durumu olan geniş ve doğru bir imaj yaratmayı 

amaçlamaktadır. Böylece, şairin aşk sözlerinde, dünyanın mitopoetik bir resmi ortaya çıkar. 

I.Iksanova'nın şiirsel konuşmasının yapıcı ilkesi, tekrarlama tekniklerini kullanmaktır. Makale, yazarın 

sevgili kocasının kaybıyla ilgili kişisel deneyimlerini de anlattığı Ilsiyar Iksanova'nın aşk sözlerini analiz 

ediyor. I. Iksanov'un şiirsel düşünme ve yazma tarzının karakteristik özellikleri - ince lirizm, duygusal 

kapsam, halk imgeleri, şiirsel formun doğruluğu - yeni niteliklerle desteklenerek daha da geliştirildi. 

Sonuç olarak, I. Iksanov'un romantik şiirinin imgesi, anlamın sembollerle aktarılması açısından 

mükemmel, bütünleyici bir şiirdir. Yazarın metaforik tarzı, Doğu Romantizminin geleneklerini 

canlandırır ve sürdürür, modern romantik şiiri yeni bir şekilde zenginleştirir. Şairin aşk sözlerinin 

figüratif sistemine genel bir bakış verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ilsiyar Ikhsanova, Aşk Sözleri, Tatar Şiiri, Duygusal Lirizm, Sanatsal 

İmge. 

 

1.Introduction 

There are writers who distinguish the centuries-old development of Tatar literature, both in 

terms of poetic presentation and amazingly subtle, elegant prose. The literary rhetoric of women, who 

have their own outlook on life, their own philosophy, their own attitude towards socio-cultural progress 

and their understanding of reality in terms of views, has changed in recent years. According to the 

literary critic N. Yusupova, "in general, in the XX th and XXI th centuries Tatar poetry, alongside with 

the development and continuation of the poetic tradition of the last century, has a new way of expressing 

its feelings, images and art” (Юсупова, 2015: 132).   In modern poetry, "the spirit of contemplation, 

analysis and constant attention to the ever-changing spiritual world of individuals" have also left an 

imprint on the work of poets who have enriched Tatar poetry with tales of "glorifying the greatness of 

man, exalting purity and broad feeling, and possessing an epic language that becomes poetic" 

(Галиуллин, 2002: 152). 

Ilsiyar Iksanova entered literature with her poetic essays on the lyricism of the soul in the early 

1990s; today her literary works on the genres of history, essay and drama have found their audience. 

According to the literary critic D. Zakhidullin, the literary work of I. Iksanova is the introduction 

of Eastern romanticism to the modern literature (Загидуллина, 2017: 132).  

In literary criticism, I. Iksanova's poetry, rich in pictorial means and symbols, has been studied 

to some extent (Мортазин (1991), Җәлилова (2006), Мәһдиев (1984), Сибгатуллина (1999), 

Тимбикова (2006)), but has not yet been fully scientifically evaluated. According to Ishmieva, “the 
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poetess plunges you deeper into her inner world every day, makes you think, worry” (Ишмиева, 2003: 

12). 

I. Iksanova, with her skillful beautiful voice, highlights philosophically motivated problems, 

such as the meaning of life in poetry and prose, linking them with the philosophy of Love and Beauty. 

In her beautiful, sincere, moving spiritual poems and stories, the vitality of life is expressed in the 

categories of love, joy and beauty. 

The main themes of her poems are philosophical reflections on human fate, women's game, 

family, love, emotional manifestations that cause the sincerity of feelings to be revealed, in a somewhat 

melancholic tone and an abundance of linguistic ornaments. 

In I. Iksanova's poems, an attempt is made to create a complex picture using many techniques. 

Her spiritual poetry is rich in symbolic images that lead to the revelation of inner meaning. 

2.Emotional lyricism of Iksanova’s early poetry  

Emotional lyricism is poetry that includes a wide range of the most emotional human 

experiences. Basically, these are feelings associated with a person’s life, dreams, state of affairs. These 

poems refer to everyday life, love, worldview and worldly explanations, including love lyrics and 

philosophical lyrics. The main feature of such poems is that they connect nature, object-object images, 

symbols with human life, heart. The images in them point to human life in a figurative sense. The 

following features can be distinguished as qualities inherent in the poetry of the soul.  Her poetry “leads 

to the experience of catharsis, a state of purification, enlightenment and purification of the soul” 

(Яһудин, 2006: 32). 

First, the verses describe a feeling, its growth and change. From stanza to stanza, its cause is 

different. Secondly, the cause of emotions is personal life, fate, individual moments of the lyrical hero. 

Thirdly, the lyrical hero in the verse gives some information about himself, so that the personal touch 

comes to the fore. Fourthly, the poetry of the soul refers to symbolic images, which in turn lead to the 

discovery of inner meaning. Fifth, such poems tend to create a complex picture using many techniques 

(Загидуллина, 2000: 222).  

The book “I want to believe” brings everyone back to youth, fills with a sincere feeling of love” 

(Зөлфәт, 1991: 5). 

In the first poem by Ilsiyar Iksanova "I want to believe", published in 1991 the search for a 

reliable friend is revealed rhetorically. The title of the poem reinforces the motive of concern that the 

lyrical hero could not find someone to whom she could reveal her heartfelt anxieties, repeats her desire 

to trust people. In the last stanza, the method of alliteration reveals the lyrical hero's regret at the 

impossibility of relying on her friends, whose hearts have become implicit: 

I want to open up to people, 

will I regret bitterly afterwards? 

When the heart of the one to whom I want to open is 

 Full of darkness (Иксанова, 1991: 7). 

The first poems of the poet are perceived as a search for one's own path in life, setting goals 

("Life", "Startle", "If there is man...", "... or how life goes"). In the poems the lyrical heroine notes that 

she shudders and is disturbed by the sounds of rustling leaves, the cries of a lone owl, tears of dew, the 

sounds of butterfly wings, the sunset, a shooting star, the autumn melancholy of the forest, burning fires. 

The cause of that: 
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In swampy paths of error 

The fate of man is buried. "Startle" (Иксанова, 1991: 9). 

The simple truth that everyone has his own path, his own actions is noted already in the earliest 

period of her poetry: 

If there is a person, let there be work, 

Let there be anxiety and sadness, 

Let there be faith in tomorrow, 

Sweetness of the days to come. (Иксанова, 1991: 10). 

In the poetry of this period, the seasons mark the changing of feelings, and colors are used to 

express these feelings in a richer and more complete way. For example, the images of summer ("My 

summer", "Summer longing", "... I am in summer", "... This is the last rain of summer") are a symbol 

that embodies the most powerful, fiery period of emotions. In the poem "Longing for summer", the soul 

of the lyrical hero, immersed in sweet memories, is associated with a bright longing for the past. Here 

is a reminder of the constancy of mourning, that these feelings should only be experienced with humility 

and patience: 

Summer moves from year to year, 

My summers missing me... (Иксанова, 1991: 13).    

In some poems, the image of summer changes its traditional meaning, it is understood as a 

period of separation of lovers. The desire of the lyrical hero to meet her lover and spend her life with 

him is reinforced by the repetition of images of home and country, images of the heart and life in the 

poem "Only between the roads ...". Here the life path of the lyrical hero is defined as a world of love 

and vivid feelings: 

My home is with yours, 

my country with yours, 

Separated by one road. 

If I could look into your face, 

If I could look into your eyes (Иксанова, 1991: 47).  

Here the author uses the seasons to denote the change of feelings. The lyrical hero, who feels 

that her love is unrequited, dreams of a reciprocal feeling. The title of the poem reflects the voice of the 

soul of the lyrical hero, who is experiencing the bitterness of loss. 

The transition from summer to autumn is a symbolic expression of the intensification of the 

feeling of sorrow in the heart of the lyrical hero. As a result of a sad summer, “apples that fall with a 

whisper” symbolize feelings that appeared in bright dreams. 

The image of autumn is a symbol of Iksanova's creativity, constantly repeating, reinforcing the 

mourning line in her poetry. 

In the verse "Leave it in the autumn," the longing of the lyrical hero is expressed in the highest 

degree. A romantic lyrical hero does not need falling leaves, the melodies of flying cranes, or someone 

else's tenderness. The appeal to the world with a call to protect feelings shows the highest degree of the 

lyrical hero’s grief, and also expresses the search for consolation. 

In the verse "... your soul has gone to me" dedicated to M. Tsvetaeva, gray autumn symbolizes 

a sad, colorless, broken state of mind:  
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Your heart is burning with rowan, 

And I'm burning with fire in clusters of viburnum. 

The bitterness of your fate is 

The taste of my tears on my lips. "Stopping" (Иксанова, 1991: 25). 

The lyrical hero is looking for a soul close to her soul, believing that she has found someone to 

share her feelings with: 

Our souls in the chain of life 

Through the years pass together (Иксанова, 1991: 25).  

The poet describes the time of autumn and often includes philosophical content in the poem. 

Speaking on behalf of the lyrical hero in the poem "Autumn Philosophy", the poet presents the truth of 

life associated with the line of birth and death. The author shows the boundary of the change of hope 

and hopelessness in man’s life, while autumn symbolizes death, and spring  ̶birth, and reminds that man 

has come to this place forever. 

In Ilsiyar Iksanova's poem "Life" autumn symbolizes the end of youth. Thus, the lyrical hero 

compares the image of a tree bud with her childhood: 

When a bud 

I want to open up like a flower. 

From here it can be seen that she compares the flower with a young beautiful girl: 

After flowering 

I want to ripen to fruit. 

The awakening of love is compared to the desire to ripen like the fruit of a tree: 

Becoming a fruit 

I want to mature faster (Иксанова, 1999: 26). 

And when she finds her lover, there appears the desire to start a family and raise children, that 

is, the desire to mature as soon as possible: 

And when you are ripe, autumn comes (Иксанова, 1999: 26).  

The image of winter, close to the image of autumn in terms of shades of meaning, is used in 

such poems as “Sorrow”, “There is a snowstorm in my soul”, “... If you want, I’ll have my feelings”, 

“My feelings are like white pearls”, to express different levels and different shades of feelings. In the 

poem "Winter Rain", the lyrical hero is tormented by the desire to forget her love: 

Were it you who sent this rain 

When I was looking forward to the storm? 

I wanted to cover the traces with white snow 

Buried… (Иксанова, 1999: 27). 

In Iksanova's poem "Cemetery", we clearly see that she misses her childhood, her grandmother, 

her native village, and its streets: 

Winter. Covered with wet snow are 

Streets of my village. 

Storms of anguish  

Are crying in my soul (Иксанова, 1999: 24). 

The village in which she was born and raised has already changed, and the lyrical hero’s soul 

cries at the sight of this, unable to find a place for herself. The lyrical hero compares her rebellious soul 
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with a snowstorm, the image of wet snow symbolizes the weakness of the soul, the feeling of love for 

the village: 

 

Spring breath is in the winter - 

These are melodies from my childhood. 

Like a storm I run to my grandmother 

to the cemetery (Иксанова, 1991: 24).  

The childhood of the lyrical "I" happily and calmly passes in the village next to her grandmother. 

She still runs to her grandmother's village in search of that peace. But the world has changed, the 

childhood has passed, the village has changed, there is no previous child, and, most importantly, her 

closest person, confidant and educator has moved from this mortal world to the eternal world. The lyrical 

heroine equates the torment of the soul with a snowstorm and shows that she is running to her closest 

person ̶ her grandmother. This run symbolizes the highest degree of her feelings. She used to run home, 

but now she runs to the graveyard to her grandmother's grave, where she hopes to find peace in her heart. 

In the poem "Don’t crush my hope", the lyrical hero's feeling about the loss of hope to find a 

loved one is described in connection with the change of seasons. Winter, spring and summer are 

understood as a period of waiting, autumn is a symbol of unfulfilled hopes compared to other seasons. 

The white color symbolizes the beautiful, sweet dreams of the lyrical heroine, the blue color - the fading 

hope. 

Consequently, in the early poems, the seasons are images that reveal the feeling of longing of 

the lyrical heroine in various shades and determine its content. 

The poet also uses such symbols as images of apples and butterflies. The apple as a symbol is 

used in the poet's work both to express the integrity of love in the traditional sense, and to reveal other 

shades of meaning. 

The lyrical hero compares herself to a blossoming apple. Finishing the image with the words 

“when the apple tree blooms in autumn,” (Иксанова, 1991: 21) the lyrical hero says that a person can 

wake up love and a dream at any time. An impossible phenomenon in nature symbolizes the power, 

magic and amazingly mysterious beauty, that love can create. The heroine defines love as a divine 

power, arguing that life is the only truth: that life, shrouded in this beauty, is as quick and fleeting as a 

moment: 

Not your first but your last tenderness 

will I be myself. 

I will be not your spring  

But your bright autumn. 

Let me become your bitter wound, not a sweet one. 

Have you ever seen an apple tree that blooms in autumn? (Иксанова, 1991: 21).  

The lyrical heroine appreciates the truth of life, which comes through love, as a source of sorrow. 

Thus, she approaches the ideals of romantic aesthetics, claims that love can only bring grief throughout 

life, and in fact doubts the ability to achieve this feeling. 

In the poem "Woman", which is on the border of emotional lyricism and philosophical lyricism, 

the poet compares a woman with an apple: 
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We are apples, 

Don't get us wrong, World! 

If you are to throw us away, 

Don't pick us, beloved! (Иксанова, 1991: 3).   

In this verse, the apple is also read as a symbol of two shores finding each other, spiritual 

integrity and love. The lyrical hero warns that the taste of an apple depends on the person holding it. To 

make an apple sweet, you need to share the warmth of your soul. 

The image of a butterfly is used as a symbol of holiness in the poet's work. In the poem "Farewell 

to myself" the lyrical hero equates her youth, her first pure love with a butterfly: 

When the stormy streams of springs subsided, 

When the flame of autumn fades, 

Like the last butterfly, 

Are you saying goodbye to me? (Иксанова, 1999: 15).  

A butterfly is an image of childhood that embodies the purity of the soul, the brightest dreams 

and unconditional faith in their fulfillment. 

One of the striking examples of the poet's poems about the lyricism of the soul is the poem "I 

am a river that returns to the shore ...". The lyrical heroine reports on the suppression of her embarrassing 

feelings, calming the soul, returning to her essence. The reason is that the beloved is nearby, for the 

lyrical heroine he is the shore for which she has been waiting all her life, a consolation. The overflow 

of the river indicates that the torment of the soul will not disappear immediately: 

I’m a river that returned to the shore, 

Returned to my half, to you, my half. 

And slowly will life flow in you,  

Only each spring will waters overflow (Иксанова, 1999: 11).   

The calming feeling of anger is transmitted through the calming of a stormy river, its calm flow. 

Iksanova explains the actions of woman in the world, her mission as a way to preserve the 

feeling of love, instill it in her children, describes the most beautiful moments in woman's life with 

poetic verses. 

Iksanova's poem, dedicated to her only daughter Aisylu, "My daughter" deserves attention from 

the point of view of the realization of the transfer of feelings of a mother who is very glad that she has 

her daughter next to her, through a lullaby: 

You are a sacred feeling that cannot be expressed in words, 

You are my melody, which has no song. 

The joy that engulfed the whole earth with heaven, 

             You are my soul's brightest light in the world…  (Иксанова, 1999: 18). 

The poem "Longing for a mother" describes the longing of a woman who is a mother herself, 

about the warmth that only her own mother can give. In the verse, two feelings of love of the lyrical 

heroine are realized ‒ the love of a mother for her daughter and the love of the heroine for her mother. 

Feelings supply each other, enrich, strengthen the spirit of the mother, but one cannot replace the other. 

Noting the difference between the understanding of love by a child and the perception of an adult, 

especially a mother, I. Iksanova comes to the conclusion that the level of human compassion and a 

deeper understanding of the world are explained by a variety of emotions: 
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Like a helpless child, 

I repeat: 

"I want to go back to Sarlan, 

I want to go home!" (Иксанова, 1999: 23).  

3. Symbolic images developing the theme of mourning and tragedy in Iksanova’s later 

poetry 

Poetry on the theme of mourning, which is a separate period in the work of Ilsiyar Iksanova, is 

marked by the bitterness of losing her beloved husband in her personal life. 

In the poems "Tragedy", "... do you yearn", "Thirst", "Farewell", "Insult", "Eternal Melody", "... 

I won't be happy without you", "Forgiveness", "Ildarima", "I ask for hope", "Today", "... If you say an 

offensive word", "... It's like I can't live without you ...", "... No one but you will ", "You're leaving... ", 

"Bitter fire", "Mountains" reflect the lyrical feelings of "I". 

In the poems written by I. Iksanova when she accompanied her husband to the Tenshu 

Mountains, the line of longing is the keynote, longing and fear of separation and expectation of return. 

In the poem "... it is very hard, very difficult to part" it is said that the lyrical heroine is afraid of losing 

the other half she has been looking for for a very long time. With the help of the gradation method 

("day", "moon", "river"), the feeling is intensified, and the reason for the lyrical heroine's anxiety is 

explained as "the turmoil of the world" (Иксанова, 2003: 50). 

The poet's fear of losing her happiness is also described in the poem "Today!", written in 1995. 

The verse begins with the joy of life, describing feelings and the ability to share sorrows with a loved 

one who is her support: 

Today I do exist. 

I can feel,  

I can cry leaning to your shoulder. 

I can laugh by joining the hum of the blizzard, 

And I can make you smile, too (Иксанова, 2003: 50).  

The verse describes the pain of the transition from a happy moment full of joy from living 

together to a state of loneliness: "Different people can come to this state in different ways.... The doctors 

repeat yesterday's words, trying not to look at me. No! They don't know! This is my Ildar! He can't die. 

They still don't know who my Ildar is. They don't understand that I'm going to save him. They don't 

believe that my love will resurrect him. "Every time the doctors say no, I get annoyed" (Iksanova, 2004). 

She expresses her sorrow: 

I begged; "No, don't leave!" 

But you went away 

without listening to me. 

… 

When your life is on the line. 

What you do is our destiny “Fate” (Иксанова, 2003: 88). 

Since the tragic August of 1998, a single woman who became a victim of the tragedy of love 

has become the main subject of works, as well as the special theme ‘great loneliness’. 
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It is quite natural that the image of the mountain, which marked the scene of the tragedy, 

occupies a special place in the lyrics of the poet of this period: "When I found out that Ildar was going 

to the mountains again, I told him for the first time in my life: "Don't go, I'm afraid." It all started with 

a surprisingly large black butterfly that landed on my right shoulder and caused my doubts" (Iksanova, 

2004). For the lyrical heroine, mountains are the highest point of love ("You're leaving..."), a spiritual 

urge, a height that everyone should strive for, an incomparable force that can divide loving hearts 

("Mountains"). 

In the poem "You're leaving ...", written on August 11, 1998, the mountain is understood as the 

highest peak of fate, which "we must climb", the height of love: 

How can I climb the mountain of fate, 

We were to climb together, all alone? (Иксанова, 2003: 74). 

Thus the poet enhances the feeling of grief. The last stanza says that the feelings expressed 

through the image of the mountain as "collapsed on life" have reached a point and sadness. 

In the poem "Mountains" (2000), the mountain takes on the meaning of a wild force that 

separates lovers. The poet complains, expresses indignation that the mountains lured her lover, resorts 

to anaphoric techniques: 

They separated you from me, 

Leaving me forever without you. 

I have the right to be offended, 

because it happened: 

They took your soul to heaven. 

You were given to heaven… 

Is it fate? (Иксанова, 2003: 86).    

In the third stanza, the lyrical heroine defines her current state as a state of psychological coma, 

which is "astounding for me" (Iksanova, 2003: 74), when half of her soul ascends to heaven with her 

deceased lover, and points to the cause of internal and external contradictions: 

And half of my soul is gone 

With you... to heaven. 

This situation is astounding for me, 

For most people, being incomprehensible (Иксанова, 2003: 74).  

In the verses "Memory", "Tragedy", "... Do you yearn", which embody the tragedy to the fullest, 

the grief of the lyrical heroine is expressed in lines describing her despair and hopelessness in the future. 

In the poem "Tragedy", written in a free form and written in the free flow of poetic thought, the 

grief of the lyrical heroine is intensified through natural phenomena such as fire and water. Images of 

fire and water symbolize the end of a happy life and the love which is trapped. Using the contrast of 

images of night and dawn, fire and water, the poet describes the tragedy, reinforcing it in the traditions 

of romantic aesthetics: 

The waters are burning, 

The nights are ablaze, 

             In any case, there won’t be a dawn… (Иксанова, 1999: 58).  

The metaphor repeated in each verse– burning of night waters - in the last stanza is implemented 

in the past tense to show that the feeling of the lyrical heroine has reached the point of despair. Through 
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the images of extinguished lights and boiling waters, the poet shows the uncertain future of the heroine, 

the loss of hope due to the loss of a loved one: 

The fire will fall into the abyss, 

The waters will whirl, becoming muddy. 

The waters have burnt ... 

The fire all went out ... 

That must have been the end of love... (Иксанова, 1999: 58). 

The comparison of a flying butterfly with the longing of a lyrical heroine whose love was so 

short is expressed through an anaphora in the poem "Farewell": 

The end of summers. The end of summer. 

Butterflies fly quietly. 

The butterfly, flying on and forward, 

has enough thoughts (Иксанова, 1999: 60).  

Summer functions as an image of a past life in which there was a passion for love, autumn 

symbolizes eternal separation and increases the intensity of feelings. 

In the poem "Thirst", the hope of the lyrical heroine, longing for her lover, is conveyed through 

the image of the horizon along with the smells of flowers and the smell of smoke. 

There comes the smell of flowers and smoke 

From behind the scarlet horizon (Иксанова, 1999: 62).  

At the same time, the poet finds solace to the grief of a woman who has experienced a tragedy, 

affirming the eternity of love. Since 1998 in poems "The Last longing", "Bitter Fire", "... I found…, 

loved…, lost...", "... I'm glad I dreamed of you", "Fate" the aspirations to seek healing and consolation 

of a tired soul can be traced.  

In the poem "Bitter Fire" (1999), the grief of the lyrical heroine is determined by the state of 

loneliness, embodied in the image of a bitter fire. The author complains that the heroine has lost her 

lover. The grief is so great that the life on the Earth does not make her happy, and the world seems 

colorless. Neutrality to changes in nature, to life situations ("like rain, like snow") determines the degree 

of bitterness in the heart of the lyrical heroine. There is only one way to comfort her – to see her beloved 

husband again, and look into his eyes. The fact, that changes in nature equals the state of the lyrical hero 

and are accepted only in this regard, characterizes her as a person who has lost the taste of life. The 

lyrical hero compares her hopeless life with an autumn forest, and compares herself with a yellow fire. 

The yellow color, which is a symbol of loneliness in the traditional sense, is understood as the inability 

of the soul of the lyrical heroine to find a place for itself. The reason for the great sadness is the lack of 

tenderness, love; she blames the winds for not being able to love her and stroke her hair. Thus, the lyrical 

hero assesses the injustice of life through the image of the wind, arguing that love should prevail over 

evil, saying that the wind, acting as an image of evil, can also act in another, pacifying sense. The 

bitterness of the autumn mountain ash, together with the scarlet fire, reminds us that dreams have been 

replaced by a bitter sadness. The change of yellow to scarlet reveals the state of mind of the wounded 

soul of the unfortunate lyrical hero. 

In the third stanza, the beauty of feelings, the preservation of the power of love in the soul are 

expressed through the constancy of nature: 
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Nothing has changed on earth without you. 

When the nig 

hts end, the dawn comes. 

I haven't changed, I haven't changed - I just love you! (Иксанова, 2003: 24).  

Thus, the eternity of true love is as true as the constancy of nature. The lyrical hero, repeating 

and intensifying her longing, replaces the symbol of the forest, rowan with guilder-rose, describing the 

loneliness of a person who has lost love with the epithet “bitter”, defining grief as a permanent state. 

4. Conclusion 

Philosophical reflections on the fate of a person, woman, family, love, emotional experiences 

attract the reader with sincerity of feelings, some sadness and an abundance of linguistic ornaments. 

Iksanova’s poems are characterized by soft lyricism, the desire to reflect "the finest movements 

of the female soul", the sincerity of her lyrical heroine. The poetess captures philosophical reflections 

on human destiny, family, love, experiences, characterized by sincere expression of feelings in a 

somewhat melancholic tone. The idea that a person's striving for self-improvement is a way to improve 

reality runs through all of Iksanova's work, while she does not give any individualized image of the 

heroine, but mainly focuses on the image of feelings. Iksanova depicts the difficulties of woman’s path 

to love, resorting to parallelisms (the seasons and the state of nature depict the state of a lyrical heroine), 

anaphoras, similes and metaphors. Thus, Iksanova establishes the equivalence of man and the universe, 

showing that everyone is a part of existence, and sufferings of a single lyrical hero turn out to be a cause 

for world sadness. 

One of the main features of I. Iksanova's poetry is existentiality. Analyzing some of the author's 

poems published on the pages of the magazine "Kazan Lights" in 2014, the literary critic N. Yusupova 

considers that "images that convey the meaninglessness of life, the disappearance of human existence 

without a trace, reveal the purity of love in the poetic fabric, the pain associated with its disappearance" 

(Юсупова, 2015: 137).  
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İNGİLTERE’DE ÇARTİST HAREKET’İN OLUŞUMU VE FAALİYETLERİ (1832-1867) 

Özet 

Bu çalışmada tarih boyunca işçi sınıfının verdiği mücadelenin önemli bir aşaması olan Çartizm 

Hareketi incelendi. Konu ile ilgili önceden yapılan ve dağınık halde bulunan birbirinden farklı 

araştırmalar ele alınarak Çartist Hareket hakkında, sentez bir çalışma oluşturulmaya çalışıldı. Çalışma 

oluşturulurken konuyla ilgili Türk ve yutdışında yazılmış kaynaklar ele alınarak, dünden bugüne 

işçilerin yaşadığı deneyimlerin, Çartizm’in oluşum sürecine etkileri incelendi. Böylelikle hem 

İngiltere’deki işçi sınıfının mücadelesine değinilmiş hem de Çartist Hareket’in ortaya çıkışı ve 

faaliyetleri konusuna odaklanılmış oldu. 

İşçilik mesleği binlerce yıllık bir tarihi geçmişe sahiptir. İşçiler farklı dönemlerde farklı isim ve 

görevler almış olsa da varlığını uzun süre devam ettirerek evrimleşmiştir. Bu statüdeki insan grupları 

zamanla modernleşirken önemli aşamalardan geçmiştir. Bu aşamalardan ilki Tarım Devrimi, ikinci 

büyük aşama ise Sanayi Devrimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki devrim aşamasında da teknolojik 

ve yönetimsel gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde işçilerin yaşam koşulları iyiye veya 

kötüye doğru birtakım süreçlerden geçmiştir. İşçi sınıfı daha iyi koşullar elde etmek adına büyük 

mücadeleler vermiş, bu mücadelelerde zaman zaman başarıya ulaşsalar da bazı paydaşları tarafından 

maruz bırakıldıkları ihanet, onların haklı mücadelesini sekteye uğratmıştır. Düşe kalka yürüttükleri bu 

mücadelelerde elde ettikleri deneyimler onları bilinçlendirmiş ve bir sonraki adımlarını daha güçlü 

atmalarına sebep olmuştur. Kazandıkları bu deneyimler işçi sınıfının örgütlenerek Çartist Hareketi 

oluşturulmasına sebep olmuştur. Bu deneyimler sonucunda Çartist Hareket hızla örgütlenmiş ve bu 

oluşum işçiler için hedeflerine ulaşmaları adına attıkları en büyük adım olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İşçi Sınıfı, Sendika, Çartizm, İngiltere, Sosyalizm, Liberalizm, İşçi 

Ayaklanmaları. 
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THE FORMATION AND ACTIVITIES OF THE CHARTIST MOVEMENT IN ENGLAND 

(1832-1867) 

Abstract 

In this study, the Chartist Movement, an important stage of the struggle of the working class 

throughout history, was examined. A synthesis study was created by using the Chartist Movement 

scientific resources, which had been written in a scattered manner in the past. While preparing this study, 

Turkish and foreign sources were used. In this study, we also included the experiences of the working 

class, which influenced the formation of Chartism. Thus, both the struggle of the working class in 

England and the emergence and activities of the Chartist Movement were emphasized. 

The proletariat has thousands of years of history. Although they received different names and 

duties in different periods. They continued their existence for a long time and evolved. The proletariat 

has gone through important stages while modernizing. The first of these stages was the Agrarian 

Revolution, and the second major stage was the İndustrial Revolution. Technological and managerial 

developments took place in these two revolutionary phases. As a result of these developments, the living 

conditions of the workers have gone through some good or bad processes. The working class fought 

hard for better conditions, and although it was successful at times in these wars, their righteous struggle 

was interrupted by the betrayal of some of its stakeholders. The experiences they gained from their 

struggles made them conscious and enabled them to take their next steps stronger. These experiences 

led to the organization of the working class and the creation of the Chartist Movement. As a result of 

these experiences, the Chartist Movement was quickly organized and this formation was the biggest step 

for the workers to reach their goals. Chartism was the biggest step for the proletariat to reach the living 

conditions they dreamed of. 

Keywords: Proletariat, Syndicate, Chartism, England, Socialism, Liberalism, Workers’ Revolt. 

 

1. Giriş 

Çartist Hareket’in merkezini oluşturan işçi sınıfının geçmişi yüzyıllar öncesine gitmektedir. 

Tarihin çeşitli dönemlerinde farklı isim ve görevler almış olan işçi sınıfı, hayatını sürekli bir mücadele 

içerisinde yürütmüştür. Bu mücadele bazen doğaya karşı olurken, bazen de işverenine, makineye, farklı 

fikirlere veya ekonomik problemlere karşı olmuştur. İşçiler tarih boyunca müreffeh dönemler de 

yaşamış, açlık, susuzluk ve ağır çalışma koşullarından hayatını da kaybetmiştir.  

Çalışma hayatı işçilik tarihin başından beri farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Karanlık 

çağlardan itibaren doğanın bir gereği olarak sürekli evrimleştiler. Bu evrimleşme sürecine bakacak 

olursak, Tarım Devrimi’nden önce yaşamış insanların iş hayatı erkeklerde avcılık, kadınlarda ise 

toplayıcılıktı. Avcı ve toplayıcı çalışma hayatı Tarım Devrimi ve yerleşik hayata geçiş ile değişti. Bu 

geçiş beraberinde ilk üretimleri akabinde üretim fazlasını ortaya çıkardı. Beraberinde ticareti de 

getirecek olan bu durum zengin patronu ve yoksul işçiyi ortaya çıkardı. Bu dönemde üretmekle görevli 

olan işçi sınıfına verilen isim “köle” idi. Hiçbir hakkı ve hürriyeti olmayan bu sınıf karın tokluğuna 

çalışıyordu. Ancak toprak sahibi patronlar kölelerine kötü davranmaya ve insan vücudunun 

kaldıramayacağı ölçüde çalışmaya zorladı. Bu durum kölelerin performansında düşüklüğe dolayısıyla 

üretimin düşmesine de sebep oluyordu. Üretimi azalan toprak sahipleri zarar etmeye ve topraklarını 

bölüp kolonileştirmeye başladı. Eski kölelerini azat edip bu toprakları işlemeleri için onlara verdiler. 

İşçiler haklar elde edip, bu toprakların kendilerine ait olduğunu hissetmeye ve bu sebeple çalışmalarını 
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arttırmaya başladı. Bu yeni sistemde topraklarına bağlıydılar ve toprak eğer satılırsa işçiler de toprakla 

beraber satılabilecekti. Bir geçiş dönemi olan bu yeni çalışma sisteminin ilk adı “koloni” iken ileride 

isim değiştirerek yaşayamaya devam edecekti (Oğuz, 6-8: 2007). Bu gelişmeyi Pınar Ülgen: “Kölelerin 

özgürlüğüne değil, başka biçim ve yönleriyle yeni bir egemenliğin altına girmesine dayalıdır” diyerek 

açıklamaktadır (Ülgen, 2010: 3).  Bu gelişme işçilerde olumlu bir etki bıraktı ve üretim hızla arttı. Zaman 

içerisinde koloni sistemi malikâne sisteminin oluşması ile beraber feodal sisteme dönüştü (Çiçekler, 5-

6: 2010). Bu malikaneler toprak sahiplerinin kaleleri, toprağı işleyen işçiler (serfler) ise onun tebaası 

idi. Aslen Batı Roma temelli olan feodal sistemin yaygınlığı Batı ile sınırlı kalmıştı (Ülgen, 2010: 3). 

Batı Roma temelli olması sebebiyle de Roma Katolik Kilisesi’ni arkasına almıştı (Engels, 1993: 41). 

Serfler üretimden sorumluydu ve ürettikleri üründen kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kadarını 

alabiliyorlardı (Sander, 2003: 72-73). Daha çok kırsalda yer alan, tarım işçilerinin yanı sıra el işçiliği ile 

geçinen zanaatkârlar da bulunmaktaydı. Bu zanaatkârlar atölyelerinde üretim yaparlardı. Aynı zamanda 

bu mesleklerin erbapları kendi alanlarının lonca örgütleri şeklinde teşkilatlanmışlardı. Feodalizmin 

tasfiyesi ise 12. yüzyıldan itibaren başlamış, artan nüfus özellikle Batı Avrupa’da emek fazlası ve 

teknolojik gelişmelerde yaşanan artış ile beraber hız kazanınca da feodal sistem çöküşe girmiştir (Ülgen, 

2010: 12).  

Feodalizmin çöküşünde etkili olan ve akabinde yaşanan tarihi olaylar işçilerin zaman içerisinde 

bilinçlenmesine ve haklar talep etmesine sebep oldu. İşçiler kendi haklarını talep etmenin peşindeyken, 

zengin patronlar kendilerine rakip istemiyordu. Sistemin sağlıklı bir şekilde ilerlemesinin tek yolu 

işçilerin kendilerine uygun görülen sınırlılıklar içinde kalmasıydı. Patronlar aynı zamanda teokrasi ve 

bürokrasi ile sıkı bir ittifak içindeydi. Bu üçlü ittifak kendi lehlerine olacak şekilde statükoyu muhafaza 

etmekte kararlıydı. Yine de işçiler yeri geldiğinde iki sınıf arasındaki eşitsizliği gördü ve mücadeleye 

girişti. Bu mücadelelerde zaman zaman yanlarında gördükleri kişilerin ihanetine uğradılar ve onlara 

karşı da mücadele etmek zorunda kaldılar. İşçiler bu mücadeleler neticesinde büyüdüler, bilinçlendiler 

ve yüzyıllarca verdikleri emeğin karşılığı olarak istediklerini aldılar. Çartist Hareket ise işte bu 

mücadelenin bir aşaması idi. İnsanlığın ilk var oluşundan 19. yüzyıla kadar işçi sınıfını etkileyen birçok 

tarihi olay aslında Çartist Hareket’e giden sürecin çeşitli aşamalarını oluşturmaktaydı.  

2. İngiltere’de Sanayi Devrimi ve İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu 

İngiltere’de işçi sınıfı ve sanayi, Sanayi Devrimi ile ortaya çıkmış değildir, Sanayi Devrimi 

öncesinde de İngiltere’de bir işçi sınıfı bulunmaktaydı. Ancak bu işçi sınıfı ve anlayışı Sanayi Devrimi 

ile birlikte farklılıklar ortaya çıkarmaya başladığı için Sanayi Devrimi öncesi ve sonrası işçi sınıfı olarak 

iki ayrı başlıkta incelemek Sanayi Devrimi’nin getirilerini ve neden devrim olarak nitelendirildiğini 

anlamak adına faydalı ve doğru olacaktır.  

2.1. İngiltere’nin Küresel Bir Ekonomik Güç Olarak Ortaya Çıkışı 

Avrupa devletleri, İpek ve Baharat Yolu gibi önemli ticaret ağlarının kontrolünü tamamen 

kaybettikten sonra belli başlı hammadde, kumaş ve besin maddelerine ulaşamadıkları ve yüksek yol 

ücretleri ödemek zorunda kaldıkları için ekonomik bir darboğaz yaşamaya başladı. Hem bu ihtiyaçlar 

hem de İtalya’da ortaya çıkmaya başlayan Rönesans, Avrupa’yı yeni keşiflere ve ticaret yolları arayışına 

itti (Topdemir, 2013: 90-91). Coğrafi Keşifler sonucunda elde edilen başarılar Avrupa’yı yalnızca 

girdiği ekonomik darboğazdan kurtarmakla kalmadı, Avrupa’ya akan yeni hammadde ve sermaye 

kaynakları yeni bir ekonomik çağın başlangıcını teşkil ediyordu.  Bu ekonomik sistem karşımıza 

“merkantilizm” olarak çıktı. Cahit Aydemir ve Hüseyin Haşimi Güneş merkantilizmi doğuran sebebi şu 

http://www.intoba.org/
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şekilde aktarmaktadır: “yeniden şekillenmeye başlayan ekonomik düzen merkantilizm1 ve fizyokrasi2 gibi 

yeni ekonomik doktrinlerin oluşmasını sağlamış, bu doktrinler de kapitalizmin ilk örneklerinden olan 

“ticari kapitalizmi” ortaya çıkartmıştır” (Aydemir, Güneş, 2006: 137). Merkantilizmi ortaya çıkaran 

diğer bir olay ise fiyat artışı olmuştur. Bunun temel sebebi Oral Sander’in de belirttiği gibi: “kapitalist 

ekonominin ortaya çıkışı ve kent merkezli ekonomiden ulus merkezli ekonomiye geçiştir”. (Sander, 2003: 

92-93). 

Merkantilizm yapısı itibariyle güçlü bir merkezî yönetime ihtiyaç duyar. İşte bu durum, merkezî 

gücün hâkim olduğu ve Sander’in bahsettiği ulus merkezli yapılanmanın ortaya çıkmasına sebep oldu. 

Ulus merkezli yapılanmanın oluşmasında bir diğer önemli etken ise genişleyen ticaretten büyük payları 

kapabilmiş olan ve burjuva olarak adlandırılan tüccar sınıfıdır. Uluslararası mal akışının genişlemesi 

ekonomiyi ve pazarları feodal düzenin hâlâ geçerli olduğu kırsal alandan yeni ekonomik sistemin hâkim 

olduğu ticaret şehirlerine taşımaya başladı. Aynı zamanda güçlenen bu tüccar sınıfı siyasi olarak etkin 

olmaya, yöneticileri etkileri altına almaya başladı. Merkantilizmden beslenen bu sınıf zamanla 

zenginleşerek elde ettiği gücü merkezî bir yapının oluşturulmasında kullandı. Bunların dışında Haçlı 

Seferleri, Norman yayılmacılığı, para kullanımında artış, ilmi gelişmeler, ideolojik değişimler ile 

darbeler almaya başlayan ve bu sebepten zayıflayan feodal yapıdaki üretimin iyiden iyiye güç 

kaybetmesiyle ortaya çıkan güç boşluğunun yerini ulus merkezli üretim almıştır (Cahit Aydemir, 2006: 

139-144). Engels, “Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm” adlı eserinde burjuva sınıfının gücünü 

“Orta-sınıf, Orta Çağın feodal örgütü içinde hatırı sayılır bir yer tutmuştu; ama bu konum, onun engin 

gücüne çok dar geliyordu.” sözleri ile betimlemişti. İşte bu sınıf, hedefine feodal sistemin güç noktası 

olan Roma Katolik Kilisesi’ni koyup, yanına da müttefik olarak bilimi aldı. Böylece kiliseyi ve 

savunduğu feodal düzeni önce zayıflattı, sonrada itibarını sarsarak kendi düzenini (ulus-devlet ve ulus 

ekonomisi) hakîm kılmaya başladı (Engels, 1993: 41-42). Kilisenin ve feodal sistemin çöküşü ileride 

yaşanacak olan gelişmelerin öncüsü sayılabilecek bir şekilde, döneminin işçi sınıfında bir değişime 

sebep oldu. Feodal patronların yıkılışı, onların yönetiminde çalışan işçilerin (özellikle tarım alanında) 

çalışma alanını değiştirmesinin önünü açtı.   

İngiltere bu sürece biraz daha geç dahil olmuştu. Bunun ana sebebi ise Fransızlara karşı 

kaybedilen Yüzyıl Savaşları ve akabinde İngiltere’nin hem dışarıda hem de içeride baş gösteren 

karışıklıklar (iç savaşlar, taht kavgaları) sebebiyle yaşadığı hızlı güç ve itibar kaybıdır (Doğan & 

Şentürk, 2017: 358). İngiltere içinde merkantilizmden ilk etkilenen meslek grubu pamuklu dokumacılık 

idi.  Hammadde olarak ihracı engellenen ve ağır yaptırımları olan pamuk yerini pamuktan üretilmiş 

ürünlere bıraktı. Aynı zamanda “Deniz Nakliye Kanunu” çıkartılarak İngiliz gemicileri ve ticareti 

desteklenmeye başlandı (Aydemir & Güneş, 2006: 149-150). Bu durumun İngiltere’nin güçlenmesinde 

etkili olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Sonuçta hammadde işlenmiş üründen daha düşük fiyatlara 

satılıyordu. Burada elde edilen sermaye ileride oluşturulacak deniz ticaret ağının ve başındaki Doğu 

Hindistan Şirketi’nin kurulmasında önemli bir getiri sağlayacaktı. Buralardan para kazanan İngiliz 

tüccar sınıfı ileride Doğu Hindistan Şirketi’ni kuracak olan isimler oldu. Yine de İngiltere’de bu adımlar 

atılırken, hâli hazırdaki durum pek iyi bir izlenim oluşturmuyordu. Bu dönemi Cipolla şu şekilde 

aktarmaktadır: “Boğazın diğer tarafında ise İngiltere’nin 16. yüzyılın ilk yıllarında hemen hemen hiçbir 

önemi yoktu. İngiltere ve Galler’de 4 milyondan daha az insan yaşıyordu. Oysa aynı dönemde 

 
1 Merkantilizm: Ülkenin refahını sahip olduğu altın, gümüş vb. değerli madenlere bağlayan, ülkedeki değerli 

maden yataklarının işletilmesine önem veren ve ihracatı arttırıp ithalatı azaltmaya çalışan iktisat öğretisi. (Türk 

Dil Kurumu, 2021) 
2 Fizyokrasi: XVIII. yüzyılda ortaya çıkan, tarım emeğinin üretici emek olduğunu ve yalnızca bu emeğin değeri 

yarattığını ileri süren ekonomik görüş. (Türk Dil Kurumu, 2021) 
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Fransa’da on milyondan fazla ve yeni işgal ettiği İtalya’nın dört milyon nüfusuna ek yaklaşık yedi 

milyon insan da İspanya’da yaşıyordu. İngiltere nüfusunun küçük olması kişi başına düşen geliri ve 

üretkenliği arttırmamıştı. Tam tersine İngiltere o dönemde kıtada yaşayan herhangi bir gözlemciye göre 

geri kalmış bir ülke idi” (Cipallo, 1998: 19). Ancak 16. yüzyılın ikinci yarısında Kuzey Buz Denizi’nin 

keşfi ve bu denizin Hindistan’a ulaşacak bir yol olarak kullanılabilmesi fikri İngiltere için bir dönüm 

noktası oldu.  

İngiltere’nin sömürge imparatorluğunun bel kemiği olan şirketler birbiri ardına kurulmaya 

başlandı. İspanyollar ve Portekizliler ile karşı karşıya gelmemek için karayı denemek isteyen İngilizler 

önce Rusya ve Osmanlı’da şirket kurma denemesinde bulundu. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

kendini toparlamayı başaran İngiltere I. Elizabeth Dönemi’nde gerçek ve güçlü manada adımlar atmaya 

başladı. Takvimler 1700’lü yılları göstermeye başladığında İngiltere diğer devletlerin de üzerine 

çıkmayı başardı. Bunu da denizlerin en güçlü ve zengin imparatorluklarından olan İspanya’yı hedefe 

alarak yaptı. İspanya, önden giriştiği bu coğrafi keşif faaliyetleri ile büyük bir ticaret ağı ve büyük bir 

donanma gücüne ulaşmıştı. Bunu bilen İngiltere başlangıçta İspanya ile karşı karşıya gelmemek için 

farklı yollar aramış olsa da amacına ulaşamamış ve onlarla mücadeleyi göze almak durumunda kalmıştı. 

Başlangıçta İngiliz korsanları aracılığı ile zayıflattığı İspanyol ticaretini ve donanmasını giriştiği 

çatışmalar ile yenilgiye uğrattı. Böylelikle hızla İspanya’nın yerini almaya başladı (Aşan, 80-81: 2012). 

İngilizler için bir dönüm noktası olan bu zafer sonucunda İspanyollardan ve Portekizlilerden boşalmaya 

başlayan, Afrika'dan ve okyanuslardan geçen ticaret yolunu ele geçirdi. Bu ticaret ağının yönetimini ise 

Doğu Hindistan Şirketi aracılığıyla sürdürdü (Sander, 2003: 94). Oluşan yeni ticari imparatorluk ile 

beraber adaya mal ve sermaye akışı sağlandı. Bu sermaye birikimi sayesinde zenginleşecek olan 

merkantilist fikirlere sahip burjuva sınıfı bilim-teknik alanında gelişmeler ile birlikte Sanayi Devrimi'nin 

altyapısını hazırlamaya başladı3 (Rostow, 2012: 258-259).   

2.2. Sanayi Devrimi Öncesinde İngiltere’de İşçiler ve Sınıf Yapısı  

İngiltere’de insanlar başlangıçta tarıma çok da müsait olmayan arazilerinde hayvancılıkla 

uğraşıyor, ya da limanlarda doklarda çalışıyordu. Ancak tarım veya feodalizm yok denemezdi. Hatta 

tarım alanında önemli adımlar atılıyor, birçok sulama kanalı inşa edilerek, kolaylaştırıcı tarım aletleri 

getiriliyordu (Akagündüz, 2016: 422). İngiltere’de feodal dönemde sosyal yapı; lort (Marc Bloch‘un 

tabiriyle “senyör”), ona bağlı bir vassal ve serften oluşuyordu. Ancak feodal yapı Kıta Avrupası’nda 

olduğu gibi keskin ve sert değildi (Bloch, 1983: 337). Aynı zamanda Sanayi Devrimi öncesinde 

imalathaneler kurulmuş, bunlar kırsal kesimde büyük şehirlerin “tek pazarlarına” yakın olan yerlerde 

konumlanmışlardı. Bu durumu Engels şöyle anlatmaktadır: “Makineler gelmeden önce hammadde 

işçinin evinde eğiriliyor, işçinin evinde dokunuyordu. Kadın ve kız çocuk babanın dokumada 

kullanacağı ipliği eğiriyor ya da baba ipliğini bizzat kullanmıyorsa satıyorlardı. Bu dokumacı aileler, 

kentlere komşu olan kırsal alanda yaşarlar ve ücretleriyle oldukça iyi geçinirlerdi” (Engels, İngiltere'de 

Emekçi Sınıfın Durumu, 2007: 30). Tüm ailenin iş birliği içinde çalıştığı bu işler genelde evde 

 
3 Hızla zenginleşerek bilim ve teknik alanda adımlar atmaya başlayan Avrupalı devletlerin yaşadıkları süreci 

Rostow 1973 yılında İstanbul Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmada şu şekilde aktarmaktadır: “... Fakat 

Merkantilist politikalar şu sonuçları doğurmuştu. İlk olarak hükümetler Orta Çağ’daki Avrupa ekonomisinin 

yapısı içinde bir mantığı olan küçük, kapalı pazarları ortadan kaldırma işini üzerlerine aldılar. İkinci olarak bu 

hükümetler sanayii genellikle askerler için üniformalar, silah barutu, gemi yapımı gibi savaş sanayiini teşvik 

ettiler. Dördüncü olarak doğal bilim alanında çalışan bilim adamları sahnede göründükleri zaman, hükümetler 

modern bilimin kendilerine yardım edebileceğini, kudretlerini arttırabileceğini görmeye başladılar ve böylece 

İngiltere’de Royal Society, Fransa’da ve diğer yerlerde bilim akademileri, Merkantilist hükümetler tarafından 

teşvik edildiler ...”. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Rostow, 2012: 258-259) İşte bu bilimsel kurumlar ve yaptıkları 

çalışmalar Avrupa'da Sanayi Devrimi’ni getirecek bir dişli çarkın ilk dönüş hareketleri idi.  

http://www.intoba.org/
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yürütülüyor ve büyük bir rekabet yaşanmadığından geçinmeleri için yeterli oluyordu. İngiltere’de 

Sanayi Devrimi öncesinde gelişmiş bir üretim faaliyeti arayacak olursak bu elbette ki dokuma 

sektörüdür. Sanayi olarak nitelendirdiğimiz bu alan aslında atölyelerde ve makinesiz bir şekilde birden 

çok insanın aynı anda el işçiliğiyle yaptığı üretimdi (Yeliseyeva, 2010: 10).  Tarıma uygun toprakları az 

olan İngiltere kırsal alanlarında daha çok hayvancılığa yönelmiş, hayvanlardan elde ettiği yünler de 

dokuma sanayisine hammadde olarak dönmüştür. Tarihler 1400’lü yılları gösterdiğinde zor bir durumda 

olan İngiltere üreticisi “ucuz işgücü, vergi yokluğu, sınırlı kontrol, su ile çalışan makineler” sebebiyle 

dokuma sanayisini, bir miktarda maden (özellikle de demir) sanayisini kırsal kesime taşımıştır (Çiçekler, 

17: 2010). Aynı zamanda artan üretim ile 10. yüzyıldan itibaren bir tüccar sınıfı oluşturulmaya 

başlanmıştı (Aşan, 79: 2012).  

Coğrafi Keşifler ile başlayan süreç uluslararası ticaretin hem hacmini hem de sınırlarını 

büyütmüştür (Ören & Yüksel, 2012: 43). Ticaret hacminin artması, 10. yüzyıldan itibaren ortaya 

çıkmaya başlayan tüccar sınıfını iyiden iyiye güçlendirdi. Kıta Avrupası’nda “burjuva” olarak 

adlandırılan bu grup İngiltere’de “yeoman” olarak karşımıza çıktı. Thompson “İngiliz Ticaret ve Tarım 

Mecmuası’ndan” yaptığı aktarımla yeomanların “zararlı, melez küçük çiftçi” olarak nitelendirildiğini 

belirtmiştir (Thompson, 2004: 276). Bu sınıf feodal beylere göre daha orta halli olsalar da gelişmelere 

açıktılar, ticaret yapıp imalathaneler kuruyorlardı. Bu grubun yanında “serfler” ile benzerlik gösteren, 

“kulübeliler” olarak adlandırılan ve yeomanların topraklarında derme çatma kulübelerde yaşayan tarım 

işçileri bulunmaktaydı. Zaman içerisinde feodaller ve yeomanlar, mücadeleye girişti. Bu dönemde 

feodal sistemin yanında monarklar, kilise ve lonca teşkilatı vardı (Yeliseyeva, 2010: 10). Yeomanlar 

sınıfı gücünün zirvesine 17. yüzyıl İngiliz devrimleriyle ulaştılar. Önce 1648 Burjuva Devrimi, akabinde 

1688 Şanlı Devrim ile parlamento ve yeomanlar yönetimde üstünlüğü ele geçirdiler. Bu başarıda işçi, 

zanaatkâr ve tarım işçilerinden kurulan “Yeni Ordu’nun” payı da oldukça büyüktür (Doğan ve Şentürk, 

2017: 359-360). Zaman içerisinde meslek loncaları da İngiliz işçilerinin ve burjuva sınıfının karşısında 

yer almaya başladı (Yeliseyeva, 2010: 10). Özellikle 1689 “Haklar Yasası” İngiliz modernleşmesinin 

temeli olmuş Sander’in deyimiyle “… parlamenter hükümet ve hukukun üstünlüğü gibi, 19. yüzyılın kilit 

ilkeleri, önce İngiltere’de yerleşmiş ve uygulama alanı bulmuştur” (Sander, 2003: 111). İşte bu önemli 

devrimler İngiltere’de Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkmasını hazırlayan ilk adım olmuş, bundan sonra 

İngiltere için gelişmelerin önü açılmıştır. 

2.3. Sanayi Devrimi 

Sanayi Devrimi dünya için önemli ve büyük bir değişimdir. Bu sebeple araştırmacıların ilgisini 

her zaman üzerine çekmiştir. Araştıranı bol olan bir konu olması sebebiyle de başlangıcını tarif eden 

birçok görüş ortaya atılmıştır. 1750-1760 (Çiçekler, 19: 2010), 1780’ler buhar makinesinin kullanımının 

getirdiği devrimsel değişim ile beraber genellikle başlangıç olarak kabul edilse de Sanayi Devrimi’ni 

hazırlayan sebeplerin oluşmaya başlaması 11. yüzyıla kadar götürülmektedir. Ancak Hobsbawm 

tarihleri çok öncelere götüren bu kişilere karşın bu dönemleri “ördek yavrularının beceriksizce kanat 

vuruşuna” benzetir ve doğru tarihin 1780 olduğunu ekler (Hobsbawm, 2003: 41). Elbette ki bir başlangıç 

tarihi olarak belirlenen buhar makinesinin üretimde kullanılabilir hale gelmesi aslında uzunca bir süredir 

devam eden gelişmelerin bir sonucudur. Bu gelişmeleri neden sonuç ilişkisi içinde ele alacak olursak; 

Rönesans ve Reform hareketleri; bu hareketlerin başarıya ulaşıp bilimsel ve sanatsal çalışmaları üst 

safhaya taşıması, yine bu hareketlerin sonucu olarak Coğrafi Keşiflerin baş göstermesi ve onun getirdiği 

sermayenin yeni bir ekonomik politika olan ve merkeziyetçi bir yönetim sistemi isteyen merkantilizmi 

ortaya çıkarması, ortaya çıkan bu yeni ekonomik sistemin kendinden önceki gelişmelere kapalı olan 

feodalizmi yıkıp, gelişmelere açık olan ve zengin bir tüccar burjuva sınıfını ortaya çıkarması, bu sınıfın 

teknolojik ve bilimsel gelişmeleri desteklemesi Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkışını hazırlayan belli başlı 
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olaylar silsilesi idi. Tabii ki sebepler sadece geniş bir manada algılanmamalıdır. Özelde Sanayi 

Devrimi’nin neden İngiltere’de baş gösterdiğinin sebepleri de önem arz etmektedir.  

17. yüzyılda İngiltere’de İngiliz burjuvasının devrim hareketini (1648 ve 1687) Kıta 

Avrupası’ndan daha önce yaşamasının (Doğan & Şentürk, 2017: 359-360) sebeplerinden birini Engels: 

“yaşlı feodal beylerin İki Gül Savaşı’nda birbirlerini öldürmeleri” ve “8. Henry’nin, kilisenin 

topraklarını har vurup harman savurarak, toptan satışlarla yeni toprak sahibi bir burjuva sınıfı 

yaratması...” olarak açıklamaktadır (Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, 1993: 44). Bu 

farklılıklara Rostow da ekleme yapmış ve İngiltere’de Sanayi Devrimi’nin gerçekleşme sebebi olarak, 

“18. yüzyılın sonlarında yenilikler ve yeni teknolojilerin ekonomiye gerçek katkılarının bir akım halini 

almasını” göstermiştir. Aynı zamanda Rostow bilimsel çalışmaların da bu devrimde etken olduğunu 

belirtir (Rostow, 2012: 258). Hobsbawm, devrimin İngiltere’de daha önce gerçekleşme sebeplerinden 

birinin bilim olmadığını söyler, ona göre Fransa bu konuda daha ileri bir konumdaydı (Hobsbawm, 

2003: 42). Rostow da aslında bu görüşü destekler, Fransa’nın da bilimsellik ve sanayileşme konusunda 

İngiltere ile eşit seviyede olduğunu söyler. Ancak “din faktörü” Fransa’nın bu yarışta geri kalmasına 

sebep olduğunu belirtir (Rostow, 2012: 262-263). Anlaşılacağı üzere İngiltere’yi Kıta Avrupası’ndan 

öne çıkartan asıl tarafı dinî yapısıdır. Dinî zümrelerin bilime daha yakın olan kesimini devlet işlerine 

dahil etmesiyle İngiltere değişim için ödenmesi gereken bedeli diğer Avrupa devletlerinden daha önce 

ödemişti. Artık kabuğunu kırmıştı ve yeniden doğabilirdi. 

Sander, devrim çağını ikiye ayırmış ve bu bölünmenin ilk dönemini “Makineleşme Çağı” olarak 

nitelendirmiştir. 18. yüzyıldan başlattığı bu ilk dönemi 19. yüzyıl ortalarına kadar götürür ve dönemin 

enerji kaynağı ve hammaddesini “demir ve kömür” olarak görür (Sander, 2003: 209). Onun da dediği 

gibi bu dönem İngiltere için bir Makineleşme Çağı olmuştu. Engels’in aktarımıyla işçi sınıfı için “ilk 

önemli adım Sanhill’den dokumacı James Hargreavas tarafından Jenny’nin icadı ile atıldı. Bu icat 

masuranın ilk hali idi ve daha fazla iplik eğirmek için kullanılmıştı” (Engels, İngiltere'de Emekçi Sınıfın 

Durumu, 2007: 32). Bu icat ile beraber İngiltere’de birçok atölyenin bir arada toplandığı yerler olarak 

görebileceğimiz fabrikalar (1771) kuruldu. Yeni makinenin bulunması beraberinde yeni bir problem 

getirdi. Enerjiyi, ya da bir başka deyişle gücü nereden alacaktı? Yeliseyeva’nın ifadesine göre bu 

problemin çözümü adına “ırmak kenarlarında fabrikalar kurularak suyun gücü” kullanıldı. Yine de 

suyun debi gücüne olan bu bağımlılık sanayi alanlarının artmasına engel oluyordu. Bu sorunun çözümü 

ise James Watt’ın “Buhar Makinesini 1784’de transmisyon sistemi” ile çalıştırması sayesinde bulundu 

(Yeliseyeva, 2010: 29-30). Bu gelişme fabrikalaşmanın yolunu açtı. Buhar makinesinin kullanımıyla 

beraber makineye güç veren kaynak kömür olarak karşımıza çıktı. Aynı zamanda demire ihtiyaç her 

zamankinden fazlaydı. İngiltere’nin elinde bolca bulunan bu madenler İngiliz ekonomisini oldukça 

güçlendirecekti (Sander, 2003: 208-209). Aynı zamanda buhar makinesi, ulaşım amacıyla da kullanılmış 

hem demir yollarında hem de parke yolda gidebilen lokomotiflerin yapılmasının yolu İngiltere’de 

açılmıştı (Yeliseyeva, 2010: 30). Böylece madenler, fabrikalar ve pazarlar arasında taşımacılık ve ulaşım 

hızlanmış ve kolaylaşmış oldu. Sanayi Devrimi’nin bir sonucu olan fabrikalaşma, aslında bir başka 

sonucun sebebiydi. Üretim tarzını değiştirmiş olan bu gelişmeler evde ve şahsi tezgahlarda yapılan 

üretimi sona erdirmiş ve artan makineleşme ile bu makineleri kullanacak olan işçi sınıfını oluşturmuştur 

(Çiçekler, 19-22: 2010). Aynı zamanda sadece makineleşen tekstil, pamuklu gibi sektörlerde değil, 

tarımda da makineleşmeye giden ve tarım işçisinin hayatını etkileyen bir süreci de başlatmıştır (Engels, 

İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu, 2007: 33-34). Böylece birilerinin emri altında veya kendi 

atölyelerinde çalışan halk grupları, bir isim ya da bir sınıf olarak dünya tarihini etkileyecek önemli bir 

adım atmış oldu.  
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2.3.1. Sanayi Devrimi’yle Beraber İşçi Sınıfının Değişimi 

Sanayi Devrimi ile beraber gelişen teknolojinin etkileri ilk olarak üretime yansıdı. Dolayısıyla 

da etkilenen ilk kesim üretimin ana unsuru işçiler oldu. Bu değişim 1764’de icat edilen “Jenny” ile ilk 

olarak ip eğirmenin çabuklaşmasıyla etkisini göstermeye başladı. Artık birden fazla işçinin yapması 

gereken işi tek bir işçi yapabiliyordu. Ancak şimdi de dokumacılara talep artmıştı. Kendi tezgahında 

çalışan dokumacılar daha çok kazanmaya ve topraklarını ekmemeye başladılar, böylece küçük çaplı 

toprak sahipleri üretime dahil olmuyordu. Bu kişiler genelde ailesiyle beraber dokuma tezgahında 

çalışıp, haftada 8 sterlin kazanarak rahatlıkla kendilerini geçindiriyorlardı (Engels, İngiltere'de Emekçi 

Sınıfın Durumu, 2007: 32-33). Bu durum zaman içinde küçük toprak sahiplerinin topraklarını daha 

büyük toprak sahiplerine satmasına ve böylece bir ara sınıf olan küçük ve büyük toprak sahibi kesimin 

aradan çıkmasına sebep olacaktı. Ancak bu kesimin durumunun düzgün ilerlemesi pek uzun sürmedi. 

James Watt’ın 1784 yılında buhar makinesini diğer üretim makinelerini çalıştırabilir seviyeye 

ulaştırması ve akabinde bu icadın genelde insan gücüne ihtiyaç duyan makinelerde çalıştırılması üzerine 

atölyeler hızla fabrikalaşmaya ve artık suyun gücüne ihtiyaç duymayan fabrikalar da İngiltere 

coğrafyasının her yerinde kurulmaya başlandı (Oğuz, 12: 2007). Sander de kurulan bu fabrikaları 

dönemin “ayırıcı ve çarpıcı kurumu” olarak nitelendirmiştir (Sander, 2003: 210). Yeliseyeva 

makineleşme ile ortaya çıkan sınıflar arası değişim sürecini şu şekilde aktarmıştır; “Makinelerin 

kullanılması ve fabrikaların kurulması zanaatçılar sınıfını gittikçe zor durumda bırakmaya başlamıştı. 

Kapitalizmin gelişmesi, küçük burjuvazinin (küçük mülk sahipleri: zanaatçılar ile orta ve küçük toprak 

sahipleri) bir kesiminin dağılıp çökmesine yol açıyordu. Aralarından birçoğu yoksullaşarak proletarya 

saflarına katılıyordu. Bu sınıfın ancak bazı üyeleri, başkalarının emeklerini sömürerek zenginleşiyorlar, 

kapitalistleşiyorlar, fabrika ve atölye sahipleri oluyorlardı. Artık İngiltere’de iki sınıf bulunuyordu. 

Proletarya ve Sanayi Burjuvazisi”. Sanayi Burjuvası, fabrikalarında başlangıçta iş bilen erkek işçiler 

çalıştırırken bu kişiler zamanla aldıkları maaşları beğenmemeye başladı. Bu durum işverenleri vasıfsız 

eleman arayışına itti. Bu kesimler hem iş bilmedikleri için hem de genelde kadın ve çocuklardan 

oluştukları için yüksek meblağlar istemiyorlardı. Makineleşme de iş deneyimi gereksinimini ortadan 

kaldırıyordu. Bunu fırsat bilen işveren burjuva hali hazırda az ücret ödediği kadın ve çocuk işçileri hem 

uzun süreler çalıştırmaya (12-16 saat arası), hem de eziyet etmeye başladı (Yeliseyeva, 2010: 31). Bu 

işçilerin durumu sadece işyerlerinde kötü değildi. Fabrikalaşma ve küçük toprak sahiplerinin tarımı terk 

ederek bu yeni iş kapısına yönelmesi dönemin sanayi şehirlerinin nüfuslarını oldukça arttırmıştı. Bu 

durum şehirlerde ev yetersizliğine yol açmaya başladı. Bunun üzerine bazı fabrika sahipleri kendi 

fabrikaları yanında derme çatma binalar inşa etmeye başladı. Bunun ana sebebi ise yine kendi çıkarları 

idi. Bazı fabrika sahipleri de oluşacak maliyetten dolayı bunu dahi yapmamıştı (Engels, İngiltere'de 

Emekçi Sınıfın Durumu, 2007: 34-37). Yapılan evlerde işçiler 15-20 kişilik gruplar halinde küçücük 

odalarda balık istifi bir şekilde kalıyorlardı. Başlarında bir dam olsa da iyi şartlara sahip değillerdi. Bu 

evlerde kolayca hastalanıyor, hatta ölebiliyorlardı. İşte bu problemler İngiltere’de oluşmaya başlayan 

proletaryanın patronlarına karşı harekete geçmesine sebep oldu. Bu hareketlerden biri de bu çalışmanın 

ana konusu olan Çartist Hareket’tir. 

3.Çartist Hareketi Hazırlayan Sebepler ve Süreçler 

3.1. Sendikalaşma 

Bir önceki bölümün sonunda bahsettiğimiz gibi Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan yeni tarz işçi 

sınıfı yeni problemlerin yanı sıra bu sorunlara çözüm arayışını da beraberinde getirdi. Bu nedenle 

çözüme giden yolda inceleyeceğimiz ilk araç “sendikalar” olacaktır. 
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Temeli usta-kalfa-çırak (işveren ve işçileri) sistemine kadar gitmekte olan sendikaların feodal 

düzendeki adı Kalfa Teşkilatı idi. Bu teşkilat genelde ustalarının dahil olduğu Lonca Teşkilatı’na ve 

yaşadıkları problemlere karşı kuruldu demek yanlış olmaz. Kendilerine özgü kabul törenleri dahi 

düzenleyen bu gruplar oldukça faal hareket ediyorlardı (Kozak, 1992: 67). Alperen Işıklı, sendikaların 

kuruluşunu “ücretlilik düzenin doğuşuyla birlikte ortaya çıkmıştır” sözleriyle ifade edilmiştir. Feodal 

dönemde kalfalarda birer ücretli işçi durumundadır ve bu sebeple bu gruba dahil etmek mümkündür. 

Lakin Işıklı, “ücretlilik düzeninin temelinin sanayi devrimi ve kapitalizm” olduğunu da belirtmiştir 

(Işıklı, 2003: 19). Aslında bu sözüyle sendikaların kuruluşunu Sanayi Devrimi ve sonrasına atfetmiştir. 

Resmî kuruluş tarihi açısından bakarsak bu teori doğru kabul edilebilir. Ancak yukarıda belirttiğimiz 

teoride tarihi temellerine ve beslendiği köklerine atıf yapılarak eski düzendeki ismi ve işlevi 

belirtmişidir. Sanayi Devrimi öncesi dönemlerde sadece “Kalfa Teşkilatı” olarak anılmamış aynı 

zamanda Bekir Melih Kopuk ve Güven Taşoğulları’nın aktarımı ile “yardımlaşma sandığı, dernek veya 

kooperatif” olarak da tanımlanmıştır (Kopuk ve Taşoğulları, 2019: 77-78). 

Geçmişten aldığı deneyimle ve Sanayi Devrimi’nin getirdiği güncellikle yeni şeklini alan 

sendikalar aslında kendisini doğuran sisteme bir tepkidir. Zamanında despot feodal düzenin yıkılması 

için çabalayan ancak Sanayi Devrimi sonrasında patron kesimi oluşturan ve parlamento galibiyeti ile 

İngiltere’de yönetimi ve ekonomik gücü iyiden iyiye eline alan burjuvalar tarafından kullanılan işçi-

köylü sınıfı, despot bir yöntem ile çalıştırılmaya başlandı. İşte bu durum zamanında kendilerini ezen 

feodal düzene karşı ayaklanan işçileri bu sefer kendilerini sömürmeye başlayan burjuva düzenine karşı 

harekete geçirdi. Ancak bu sefer (en azından ilk aşamada) daha sistematik ve bir nebze hukuka uygun 

bilinçli şekilde haklarını aramak istediler (Esmer, 30: 2013). Kurulma amacı bakımından sendikalar 

aktif oldukları bölgelerde işçilerin haklarını savunmaya yönelik faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu haklar 

sadece işçi-işveren problemlerinden ibaret değildi. Sosyo-kültürel anlamda yaşanan problemlerde, 

ölümde ve hastalıkta birbirlerine destek olma amacı güdüyorlardı. Bazı sendikal oluşumlar ise elde 

ettikleri güç ile kendi çıkarları doğrultusunda, sadece işverenlere değil, yer yer kendi içerisinde 

bulunmayan işçi gruplarına yönelik baskı araçları kullandıkları da görüldü (Kopuk ve Taşoğulları, 2019: 

77-78).  

Sanayi Devrimi sonrası “sistemli ve vasıflı anlamda” ilk örnekleri 18. yüzyılda görülen 

sendikalar (Kozak’ın Alpaslan Işıklı’dan yaptığı aktarımla “dizgi ve baskı işçileri” olduğu belirtilmiştir) 

bu dönemde toplanıp ortak eylemler yürütebiliyorlardı. Birlik bilincinde olan bu grupların ilerleyen 

zamanda önemli bir toplumsal güç olarak çıkması ve tehdit olarak algılanması son derece olağandır. 

Dönemin iktidarları 18. yüzyıl başından itibaren sendikal faaliyetlere karşı tavır almaya başlamıştı. 18. 

yüzyılın sonlarına kadar dört kez (Kozak’tan aktarımla: “1721, 1723, 1749, 1773”) kısıtlayıcı kanunlar 

çıkarmıştır (Kozak, 1992: 67). Yönetim tarafından sendikaların bir tehdit olarak algılanmasına yönelik 

iyi bir örnek vermek gerekirse Thompson’ın eserinin ilk bölümünde, kuruluşundan ve gelişiminden 

bahsettiği “Londra Yazışma Derneği” 18. yüzyıl sonunda 9 kişi ile kurulup zamanla 2.000 kişiye 

ulaşmış, kurucu önderleri olan Thomas Hardy ve beraberindeki sendika üyeleri tarafından yeni bir 

Parlamento Reformu amacı güdülmesi bu derneği, yönetimin hedefine getirmiştir. Thomas Hardy bu 

girişimi sebebiyle 1794 yılında vatana ihanet ile suçlanmıştır. Daha sonra aklansa da sendikalara olan 

baskılar artarak devam etmiştir (Thompson, 2004: 41-52). Belki de bu olayın etkisiyle 1799 ve 1800 

yıllarında kısıtlayıcı iki yasa İngiliz Parlamentosu tarafından kabul edilmiştir (Kozak, 1992: 68). 

3.1.1. 19. Yüzyıl Sendikal Faaliyetler 

Thompson’ın 18. yüzyıl başından itibaren alarak anlattığı ilk olay “Kara Lambacılar” tarafından 

gerçekleştirilen hadisedir. Kara Lambacılar, baskılardan dolayı karşımıza yeraltı ve gizli bir oluşum 

olarak çıktı. Matbaa işçilerinin oluşturduğu bu sendika matbaanın getirilerini kullanıyordu. 

http://www.intoba.org/
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Hazırladıkları broşürler ile halka ve işçilere ulaşıyor, bazen de haberleşiyorlardı. Genelde bu 

faaliyetlerinde kendilerine “Birleşik İrlandalılar” veya “Birleşik İngilizler” gibi gruplar da destek 

oluyordu. Bu grubun sebep olduğu ilk olaylardan birisi de yapılan yiyecek zamlarına karşı dönemin 

Tahıl Pazarı’nda toplanarak giriştikleri eylemdi. Tek yaptıkları bununla kalmadı birçok faaliyette 

bulundular. Bu eylemler yüzünden sık sık iktidarın hedefine giriyorlardı. Bir başkaldırıdan korkan 

yönetim bu grupların gizli toplantılarını öğrenmeye çalışıyor, katılımları engellemek için yollara adam 

yerleştiriyor ve bu örgütlerin üyelerine operasyonlar düzenliyordu. Bu operasyonlardan en önemlisi 

örgütün önde gelen isimlerinden Despard ve arkadaşlarına yapılarak bu kişiler tutuklandı. Despard, 

özellikle 18. yüzyılın son on yılında hükümet karşıtı hareketlerine başlamıştı. Kendisi aslen İrlandalı idi 

ve bu sebeple bazı örgütlerle de ilişki içine girmişti. Aynı zamanda bir yeraltı yapılanmasında 

bulunduğundan şüpheleniliyordu. Thompson’a göre bu yapılanma “Jakobenlerden” büyük oranda 

etkilenmişti. Yargılanıp hapis yatan Despard daha sonra tahliye olmuş, hükümet yetkililerince, 

faaliyetlerine devam etmesi ve iktidarda bulunanlara karşı suikast yapacağı iddiası üzerine tekrardan 

yakalanmıştır. Giriştiği faaliyetlerden dolayı bu kez idam edilmiştir (Thompson, 2004: 571-587). 

Dönemin önemli olaylarından biri de Luddist Hareket’ti. Bu hareket işçilerin bir süre sessiz ve 

eylemsiz kaldığı sürecin ardından gerçekleşti. Thompson bu durumu “… 1811 yılına kadar yeraltı bir 

daha kendini göstermedi ve ortaya çıktığında da Ludd’cu saldırılar belirli endüstriyel hedeflere 

yönelmişti” şeklinde aktarmaktadır (Thompson, 2004: 587). Tabii ki tek sebebi işçilerin içinde biriken 

yılların harekete geçme dürtüsü değildi. Her ne kadar Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesinin üzerinden 

otuz yıl kadar bir süre geçse de iki farklı sistem arasındaki geçişler uzun ve sancılı süreçlerdir. İşçilerin 

bu sancılı sürece tepkisini Hobsbawm “Kafaları basit ve düz işleyen işçiler yeni sisteme tepkilerini, 

sıkıntılarının sorumlusu olarak gördükleri makineleri parçalayarak ortaya koydular.” diyerek 

anlatmıştır (Hobsbawm, 2003: 53). Bir diğer sebep ise bu dönemde baş gösteren Fransız yayılmacılığına 

karşı olan savaşlardır. Bu savaşlarla beraber girilen ekonomik bunalımlar işverenleri işçi çıkartmaya ve 

işçiler yerine makinenin gücünden yararlanmaya itti. Bu sebeple işçiler suçlu buldukları makinelere 

karşı savaş açmış ve Nottingham’dan başlayarak (Davies, 2011: 767) eski zanaat ustalarının kullandığı 

makineleri kırarak dönemin şartlarına tepkilerini belirtmişlerdir (Seignabos, 1960: 321). Luddist 

Hareketi ancak 1812 yılında “Tezgâh Kırma Yasası’nın” çıkartılması ve bu tarz olayların idam cezası 

ile sonuçlanması ile bastırılabildi (Esmer, 34: 2013). Bu durum tarımda sabanın yaygın ve üretim için 

hayati olduğu dönemde saban kırmanın cezasının ölüm olmasıyla ortak bir özelliğe sahip. Yönetimin 

ana amacı bu mudur? Bilinmez. Lakin her iki alet de dönemlerinin üretimi için hayati önem taşıyordu. 

Bu dönemin diğer bazı önemli ayaklanmaları ise 1815 Battaniyeciler Ayaklanması, 1817 

Pentridge Ayaklanması ve 1819’da mecliste yer almak için girişilen faaliyetlerdir. Tarihe “Peterloo 

Katliamı” olarak geçen bu olayın perde arkasında ise, Fransızlara karşı verilen Waterloo Savaşı sonrası 

terhis olmuş olan yüzbinlerce askerin işsiz kalması, İngiltere’de sendikaların kapatılması, baş gösteren 

kıtlık ve ekonomik problemler sebebiyle başlayan ayaklanmalar yatmaktadır. İşsiz ve parasız durumda 

olan askerler de bu harekete destek vermeye başladı. Halk ayaklanmanın ana merkezinde “sendikal 

faaliyetlere izin verilmesi” talebi bulunmaktaydı. İşçiler 1819 yılında Manchester şehrinde harekete 

geçti. İngiliz kolluk kuvvetleri bu ayaklanmayı bastırmak için öncelikle 60 bin kişilik grubun sözcüsünü 

tutuklamayı düşündü. Ancak nedeni bilinmeyen bir biçimde polis ve ordu mensupları göstericilere ateş 

açmaya başladı. Bunun üzerine 11 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi de yaralandı. Merriman’ın 

aktardığına göre: “Bu çirkin olay, Waterloo’da Napoleon’a karşı değil, Britanya’nın savunmasız emekçi 

yoksullarına karşı utanç verici bir zafer anlamında “Peterloo” olarak tarihe geçti” (Merriman, 2018: 

660). Yine de bu olay sonrası yönetimde reforma yönelik adımlar atılmaya başlandı. Manchester 

şehrinde ayaklanan işçilerin talepleri 1824 yılında istenen sonuca ulaştı ve İngiltere’de sendikaların 

kurulmasına izin verildi. 1824 yılının ortamının oluşmasında en büyük etken işçilerin kapitalist 
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düşüncelerden etkilenerek faaliyetlerine hız vermesiydi. Aldıkları zarar hızla artan burjuva bu sefer 

yumuşama yolunu seçerek işçilere kapitalist haklar tanıdı. Bunlardan birisi işçiye elde ettikleri kârdan 

pay vermekti (Esmer, 34-35: 2013). Aynı zamanda bu dönemde yapılan bir kamuoyu araştırması da 

sendika karşıtı yürütülen faaliyetlerin hükümet açısından ters teptiğini de gösterdi. Bununla beraber 

hükümette yakınlaşma yolunu seçerek 1824 yılında yapılan bir yasa ile hükümetçe tanınan yeni 

sendikalar kurulabildi (Kalaycıoğlu, Rittersberger-Tılıç, & Çelik, 2008: 78). Ancak bu gelişme 

grevlerde ve eylemlerde artışlara sebep olunca yasaya 1825 yılında yeni düzenlemeler getirildi. Bu 

şekilde grevlerde ve eylemlerde düşüş yaşanması beklendi (Kozak, 1992: 68). Akabinde gerçekleşecek 

sendikal ve işçi hareketleri bu gelişmelerin aslında çok fayda sağlamadığını hatta girişilen bu 

faaliyetlerin samimiyetten uzak olma ihtimalini güçlü bir şekilde akıllara getirmektedir.  

3.2. Fikri Temeller 

3.2.1. Sosyalizm 

Engels, sosyalizmin öncüsü olarak gördüğü Fransız Devrimi felsefesini4 ve faaliyetlerini 

“sağduyu” ile ilişkilendirmiş, bu düşüncenin ortaya çıkışını ve evirilmesini “günün yani sağduyunun 

doğuşu” olarak betimlemişti. Engels, 16. yüzyıldan itibaren başlattığı işçilerin hak taleplerine de 16. ve 

17. yüzyıllarda “politik hakları” (bu talepler İngiltere de 17. yüzyıl ihtilal hareketlerinde etken unsur), 

18. yüzyıl sonrasında ise “toplumsal yaşantıda eşitlik” talebini eklediklerini belirtiyor. Bu gelişme 

Avrupa işçi sınıfının zaman içerisinde yaşadığı deneyimlerden ders çıkardığını gösteriyor. İngiltere'de 

17. yüzyıl devrimleri yaşandıktan sonra iktidarda gücü eline geçirmeye başlayan burjuva ve Fransız 

Devrimi yaşandıktan sonra Fransa’da gücü eline alan burjuvanın işçiye -işçinin tüm o desteklerine 

rağmen- bir hak vermemesi işçi sınıfında bilinçlenmeye sebep oldu. İşçiler kazanan taraftaydı lakin bunu 

hissedemiyordu. Bu da işçi sınıfının tepkisini çekti. Burjuvanın bu ihanetini ve devrimin hemen ardından 

gelen çalkantılı dönemi Engels, “Sağduyuya dayanan devlet, tümüyle çöktü. Rousseau’nun Toplum 

Sözleşmesi, kendi politik yeteneğine güveni kalmayan burjuvazinin, önce Direktuvar‘ın ahlak 

bozukluğuna ve sonunda, Napoleon despotizminin kanadı altında sığındığı terör sırasında 

gerçekleşmesini buldu. Vaadedilen sonsuz barış, sonsuz bir fetihler savaşına döndü” şeklinde anlatmıştı 

(Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, 1993: 54-60). İşte bu sebeple güçlenen yeni iktidara 

karşı yeni bir yol arayışı seçilmesi normaldir. Bu yeni oluşum ise sosyalizmdir.  

İngiliz işçisinde sosyalizmin temsilcisi Robert Owen ve onun Ütopik Sosyalizmi 19. yüzyılın 

başında New Lenark’ın başına geçmesiyle oluşmaya başladı. Owen ve kurduğu yapı komünist yapıda 

olsa da farklı fikir ve düşüncelere sahipti (Yeliseyeva, 2010: 116). Özellikle 1820’li yıllardan itibaren 

kendini gösteren nispeten barışçı ortam halkın kendini kültürlenmeye, okuma ve yazmaya, zamanını ve 

kafasını ayırmasına yarar sağladı. Bu yayılma genellikle okuma yazması olanların bilinçlendirici eserleri 

halka aktarması, kitle iletişim araçlarının artması vb. durumlar ile ortaya çıktı (Thompson, 2004: 842-

844). Owen döneminin zengin burjuvalarındandı ve işçilerin problemlerini görüp anlamıştı. İşçilerin 

çalışma şartları zordu ve o buna karşı çıkıyordu. Ülke yöneticilerini de bu konuda yazdığı uyarılar ile 

haberdar ediyordu. Kendisi gibi düşünen diğer birkaç önemli ismin de Owen’a katılmasıyla beraber 

hareket hız kazandı. Faaliyetleri kısa sürede meyvesini verdi ve üç “Fabrika Yasası” (1819, 1825, 1831) 

ortaya çıktı (Engels, İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu, 2007: 207). İşçilerin haklarında büyük bir 

değişim olmasa da en azından bu konuda adımlar atılmıştı ve işçilerin kendilerini düşünen yeni bir lideri 

vardı. Ütopyacıların genel amacı ise insanların yaşadığı problemlere yine insan aklından çözümler 

bulmak ve bunu “propaganda ve deney” ile topluma kabul ettirmekti. Bu duruma karşı çıkan Engels, 

halkın zaten kafasının karışık olduğunu ve bu şekil bir yöntemin ancak “ütopik” olabileceğini 

 
4 J. J. Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi adlı eseri de bu felsefenin ana kaynağıdır. 
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söylemiştir (Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, 1993: 61). Engels’in eleştirisine rağmen 

Owencı hareket bir miktar gelişmeye sebep olmuştur. Bunlardan birisi de 1832 yılında gerçekleşen 

Seçim Reformu olarak karşımıza çıktı (Uslu, 2014: 5-6). İngiltere’de burjuvanın iktidarı ele 

geçirmesinde büyük fedakarlıklar yapmış olan işçi sınıfının hükümet içerisinde haklarını arayacak bir 

lideri seçme hakları dahi yoktu. Bu sebeple Yahya Bağçeci’nin Travelyan’dan yaptığı aktarımla: 

“Reform talebi herkesten önce Sanayi Devrimi’nin sonucu olarak ortaya çıkan işçi sınıfından geliyordu” 

(Bağçeci, 2010: 23). İşçiler artık görünmez ve dilsiz olmak istemiyor, ülkelerinde zenginleştirdikleri 

burjuvaya kendilerini anlatabilecekler bir araç bulmak istiyordu. Bu da parlamentodan başka bir yer 

olmayacaktı. Tabii ki 1832 Seçim Reformu’nu ve yakın dönemde ortaya çıkıp Ütopik Sosyalizm’den 

de etkilenen Çartist Hareket’in başlangıcını hazırlayan sadece sosyalizm değildi (Esmer, 25-26: 2013). 

Aynı zamanda liberalizmin ortaya yaydığı özgürlük ve eşitlik fikirleri de (sonuçta burjuvada bu hedef 

için harekete geçmemiş miydi?) bu reform hareketinin oluşumunda önemli bir mihenk taşı idi.  

3.2.2. Liberalizm  

Liberalizm fikri, diğer tüm görüşler gibi toplum gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkmış, 

savunucularının katkısı ile de zaman içerisinde yontulmuş ve şekil almıştı. Bu sebepledir ki ortaya 

çıktığı günden itibaren farklı anlamları ve algılanışları olmuştur. Von Hayek liberalizmin geçmişini ilk 

çağlara kadar götürmüş ve modern halinin Voltaire ve J.J. Rousseau elinde ortaya çıktığını söylemiştir. 

Bu durum aslında Engels’in sosyalizmin ilk şeklini Rousseau’nun felsefesine dayandırması ile 

benzerdir. Bunun sebebini yine Von Hayek “liberalizmin kendinden farklı görüşleri bir arada 

yürütebildiğini” söylemesi ile anlıyoruz (Hayek, 2000: 197-198). Aslında sosyalizmi doğuracak olan 

işçi sınıfı ve fikir insanları başlangıçta liberalizmin ve savunucularının ortaya attığı eşitlikçi ve 

özgürlükçü fikirlerden etkilenmiş ancak daha sonra burjuvanın işçilere ihanet etmesi ile beraber 

liberalizmden uzaklaşmıştır. Liberalizm, daha önce bahsedildiği gibi ortaya çıkışından sonra 

savunucularının yorumlamalarıyla değişiklik geçirir veya birbirinden ayrı yollar gütmeye başlar. 

Liberalizm ise kendi içerisinde Sözleşmeci5 ve Tarihsel Liberalizm6 olarak ikiye ayrılmıştır. Sözleşmeci 

Liberalizm Zeynel Abidin Kılınç ve İrfan Haşlak’ın dediği gibi daha “soyut” kalıyordu. Tarihsel 

Liberalizm ise daha gerçekçi bir yaklaşım ve temelini insanlık tarihinin dününden bugününe elde ettiği 

deneyimlerle liberal fikirleri doğal bir süreç olarak kabullenişine dayanır (Kılıç & Haşlak, 2019: 63-64). 

Yukarıda kısaca bahsedilen liberalizm ve onun türevi Tarihsel Liberalizm anayasal monarşi ile 

yönetilen İngiltere’de Whig Partisi’nin doktrini oldu (Hayek, 2000: 198). Liberal Whiglere karşı bir güç 

olarak ise kral yanlısı Toryler bulunuyordu. Bu iki partinin mücadelesinin temelleri 10. yüzyıla kadar 

gitmekteydi. Bu süre zarfında liberaller iç dinamikleri ve çatışmaları (Çifte Gül Savaşı, Magna Carta 

vb.) kullanarak hızla parlamento içerisinde güçlü taraf olmaya başladı. 1648-1649 ve 1688-1689 

yıllarında verdikleri ihtilal mücadelesi ile de güçlerinin zirvesine ulaştılar. Bu ihtilaller sonrası 

İngiltere’de monark sistemin gücü iyiden iyiye etkisini kaybetmeye başladı ve liberal burjuva 

İngiltere’nin etkin gücü oldu. Anayasada liberal değişimlere imza atıldı. Seçmen sayısı -işçi ve köylülere 

faydası olmasa da- arttı. Yine de seçim sisteminde başta sanayileşme ile gelen yeni problemler ortaya 

çıkmaya başladı (Bağçeci, 2010: 20-22). Bu dönemden sonra İngiltere iç problemlerini bir nebze 

hallettiği için kendini büyütme konusunda ilerleme kat etmeye başladı. Zaten kurulmuş sömürge 

düzeninden gelen para ile güçlenen İngiliz burjuvası 18. yüzyıl ortalarına kadar genişlemesini sürdürdü 

(Bourke, 2019: 194). Liberal burjuvanın etkisi ile eğitim sektöründe önemli adımlar atıldı ve Sanayi 

Devrimi’nin oluşumu hızlandı. Devrim sonrası modernleşen, kalabalıklaşan (buna bağlı olarak 

 
5 Bu türün etkisinde kalanlar: Locke ve Hobbes 
6 Bu türün etkisinde kalanlar: Smith, Hume Tocqueville, Montesquie 
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güçlenen) ve örgütlenmeye başlayan işçi sınıfının kötü şartlar altında olması ve taleplerinin mecliste 

temsilcileri olmaması sebebiyle bir türlü aktarılamaması önce toplu ayaklanmalara yol açtı. Akabinde 

Fabrika Yasaları ile beraber devam eden süreçte de yeni seçim reformu taleplerinin ortaya çıkmasını 

sağladı.  

Yeni bir seçim sistemi için talepler ortaya çıksa da bu dönemde iktidarda kral yanlısı Toryler 

bulunmaktaydı. Torylerin başında bulunan Grey başlangıçta yeni bir yasaya gerek duymasa da seçimler 

konusunda yeniliğe gidilmesine engel olamadı. Bu konuda Whiglerin baskısı da önemli bir etmendi. 

Whiglerin bir önceki seçimi kaybetmiş olmalarından ötürü, nispeten alt sınıftan olanların bu seçime 

dahil edilmesiyle kendilerine oy kapısı açma ihtimalini düşünmüş olmaları mümkündür. Nedeni ne 

olursa olsun başlayan seçim reformu sürecinde ilk taslak 1831 yılında ortaya çıktı. Bu taslak Bağçeci’nin 

aktardığına göre Lortlar Kamarası’nın gücünü ve temsilci sayısını azaltırken, yarım milyon seçmeni 

daha demokrasiye katmış oluyordu. Ancak gücü düşecek olan aristokratlar bu reformu reddetti ve 

akabinde İngiliz sokaklarında olaylar patlak vermeye başladı. Ortaya çıkan bu sorunlarında etkisiyle 

parlamento bir süre tatil edildi. Tekrar faaliyete başladığında bir öncekine göre daha gelişmiş bir reform 

yasası Lortalar Kamarası tarafından -olaylardan ve ihtilal denemelerinden korktukları için- kabul edildi. 

Kral ise bu reforma karşı çıktı ve yeni bir hükümet kurulmasını istedi. Lortlar için faydalı bir reform 

yapılması gerekiyordu, ancak reformun kabulünün bu denli uzaması halk arasında da huzursuzluğa 

sebep oluyordu. Bunu gören kral ve lortlar hazırlanan reform yasasını bu kez kesin olarak kabul ettiler 

(Bağçeci, 2010: 25-27). Bu gelişme sonrası kurulan yeni sistemde yer almak isteyen işçiler 

yaşayacakları problemler sonrası tekrardan ayaklanmaya başlayacaktı. Bu ayaklanma hareketi ise ileride 

karşımıza Çartist Hareket olarak çıkacaktı.  

3.3. İngilizler ve Ada Dışındaki Mücadelelerinin Çartist Hareket’in Oluşmasında Etkileri 

Her ülkenin dış ilişkileri, o ülkenin iç dinamiklerinde önemli etkiler bırakır ve önemli olaylara 

da sebebiyet verebilir. İngilizler için de bu durum farklı dönemlerde kendisini göstermiştir. İngiliz 

anayasal monarşisi tarihine baktığımızda 1000’li yıllara kadar gittiğini görmekteyiz. Ancak konunun 

iyice uzamaması ve anlatmaya çalıştığımız konuya yakınlığı adına daha makul bir tarih olarak 17. 

yüzyıla odaklanmamız daha doğru olacaktır. 17. yüzyıl daha önce de bahsedildiği gibi İngilizler 

açısından bir devrimler çağıydı. Burjuva merkezli gerçekleşen bu devrim hareketleri güçlü manada ilk 

kez kendini 1648 yılında göstermişti ve bu tarih aslında 1618 yılında baş gösteren 30 Yıl Savaşlarının 

da sona erdiği tarihti. İngiliz monarşisi bu savaşlar sonrasında kazanmış olsa dahi ordu anlamında ağır 

bir darbe almıştı. Bu darbe iç dinamiklerde monarşinin kendisini savunmasına engel teşkil etmişti. Bu 

savaş ile beraber büyümeye başlayan Protestanlık7 ve Kalvenizm8 İngiltere’de hem iç hem de dış 

ilişkilerde önemli bir mihenk taşı olmuştu (McNeill, 2008: 144-145). Yaşanan bu gelişme sonrasında 

daima kralın yanında yer alan Katolik Kilisesi İngiltere’de otoritesini kaybetti. Bu şekilde bir nebze 

kilise aracılığı ile halka ulaşan kral aradaki bu bağını da kaybetti. Elbette ki 1648-1649 devriminin 

başarıya ulaşmasında tek sebep bu değildi. Lakin zarar görmüş bir ordu ve yeni savaştan çıkmış olmanın 

 
7 Protestanlık: “XVI. Yüzyılda Marthin Luther öncülüğündeki reform hareketiyle başlayıp Ulrich Zwingli ve John 

Calvin gibi Hristiyan ilahiyatçılarca geliştirilen Hristiyanlığın teolojik ve ahlaki bir yorumunu ve buna paralel 

olarak ortaya çıkan kiliseler ve cemaatler topluluğuna ifade eder. Protestan tabiri ilk defa, Lutherci görüşleri 

benimseyen bir grup Alman Prensin ilan ettiği deklorasyona (Diet of Spires, 1529) atfıla reform yanlılarını 

nitelendirmek için Roma Katolik kilisesi tarafından kullanılmıştır”. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Waardenburg, 2007: 

351) 
8 Kalvenizm: “Tanrı ile kul arasına hiçbir otoritenin giremeyeceğini, Hristiyanlığın eski sadeliğine dönmesini 

savunan I. Calvin tarafından ileri sürülen Protestanlığın özel bir kolu”. (Türk Dil Kurumu, 2022) 

http://www.intoba.org/
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verdiği yorgunluk psikolojisi ordunun tam gücüyle devrim hareketlerine müdahale etmesini ve halkın 

bir zamanlar krala yakın olan dindar kesiminin desteğini devam ettirmesini engelledi.  

17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıl başlarında hızla büyüyen İngiliz sömürgeciliği ve buna bağlı olarak 

artan gelirler, bu ticaretten önemli pay alan burjuva sınıfının gücüne güç katıyordu. Ancak bunun yanı 

sıra yeni mücadeleleri de beraberinde getiriyordu. İngiltere sömürgeler için ilk mücadelelerini Portekiz, 

İspanya ve Hollanda’ya karşı vermiş, büyük zorluklar atlatarak bu üç ülkeyi gerisinde bırakmayı 

başarmıştı (Kavas, 2009: 396). Ancak hâlihazırda İngilizlerin Avrupa’da baş düşmanı konumunda olan 

Fransa’nın sömürge yarışına dahil olması ile beraber İngiltere’nin, kara ordusu bakımından en güçlü 

devletlerden biri olan bu ülke ile sömürgelerinde mücadele etmesi gerekti. Bu savaşlar sömürge 

topraklarında büyük çatışmalara sahne olmasının yanı sıra Kıta Avrupası’nda da 7 Yıl Savaşlarına neden 

olmuştur. Aynı zamanda bu dönemde güçlenmeye başlayan ve sömürge pastasından kendine pay 

çıkarmak isteyen Rusya da bu mücadelenin içerisinde yer almaya başladı. 19. yüzyılın Türkistan 

coğrafyasında “Great Game” olarak tabir edilen Rusya ve İngiltere gerginliği üzerinde baş gösteren 

mücadele, daha sonra “Hasta Adam” olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti üzerinden devam etti (Özcan, 

2000: 298). Rusların ve Fransızların yeni bir aktör olarak Asya’da İngiliz çıkarlarına karşı hareketleri 

hem İngiliz ordu gücüne hem de ekonomik gücüne büyük darbeler indirdi. Bir taraftan saray ve lortlar 

kamarası diğer yandan da parlamentoya hakîm olmaya başlayan burjuva sınıfı, büyük güç ve ekonomik 

kayba uğradı. 17. ve 19. yüzyıllarda yoğun bir şekilde gerçekleşen bu mücadeleler ile birlikte gücün 

yeni sahibi burjuvaya ve artık eski gücünden uzak bir görünüm sergileyen saraya karşı İngiliz işçileri 

oluşturdukları sendikalar vasıtasıyla çalışma ve yaşam şartlarını toparlamak adına mücadeleye başladı. 

Daha iyi yaşam ve çalışma şartları için başlattıkları ayaklanmalar zaman içerisinde evirilerek siyasi hak 

taleplerine dönüştü. Bu talepler başlangıçta kral ve onun taraftarı olan Toryler tarafından engellenmeye 

çalışılsa da gittikçe kalabalıklaşan ve güçlenen işçi-köylü hareketine karşı direnilemedi. Sık sık reform 

girişimleri ve yeni yasalar ortaya çıktı. Bir önceki paragrafta belirtildiği üzere bu gelişmelerin tek sebebi 

elbette ki yalnızca dış etkiler değildi. Ancak dış mücadelelerin ve sorunların yönetimde ve orduda 

yarattığı olumsuz etkiler yadsınamaz bir gerçekti. 

İngilizlerin dış mücadelesinin iç dinamiklerini etkileyen bir diğer dönem ise 1789 itibariyle 

başlayan -hatta 1770 Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nı ve yarattığı akımı da sayabiliriz- Fransız 

Devrimler Çağı’dır. İngiltere bu süreci Kıta Avrupası’ndan çok önceleri yaşayarak aslında devrimler 

çağının başlamasına sebep olsa da Fransa’da baş gösteren hareketliliğin Britanya’ya sıçraması ihtimali 

başta kral ve taraftarları olmak üzere parlamentoda ciddi bir korkuya sebep olmuştur. Cumhuriyetçi, 

milliyetçi fikirlerin bırakabileceği etkilerin yanı sıra Napolyon’un iktidara gelişi ile beraber tekrar 

Avrupa’da İngilizlerin de dahil olduğu Napolyon Savaşları başlamış ve yeniden ordunun ülke dışında 

kullanılmasına ve dolayısıyla iç ayaklanmalar ile mücadele edebilecek bir kolluk kuvveti gücünün 

kalmamasına sebep olmuştu. Geçmiş dönemlerin deneyimlerini ve korkusunu taşıyan İngiliz 

parlamentosu yine bu dönemde yaşam şartlarında iyileştirmeler isteyen işçi ve köylülere yönelik yeni 

reform hareketlerine girişmiştir. Yine de şunu söylemek gerekir ki Fransız Devrimi ardından Kıta 

Avrupası’nda yaşanan savaşların İngiltere’deki en büyük etkisi 1848 Devrimlerinde kendisini 

hissettirmişti (Roberts, 2015: 495-496). Hatta ifade etmek gerekir ki 1848 yılında yaşanan devrimlerinin 

işareti İngiltere’de Kıta Avrupası'ndan daha önce hissedilmeye başlanmış bu hareketlerin fikrî merkezi 

ile ortaya çıkacak olan Çartist Hareket’in temeli 1832 Seçim Reformu ile atılmıştı. 
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4.Çartist Hareket’in Ortaya Çıkışı ve Sonuçları 

4.1. Seçim Reformu’nun Getirileri ve İşçilerin Memnuniyetsizliği 

Seçim Reformu’na gidilen yolda Owen ve onun Ütopik Sosyalizm hareketi adımlar atmaya 

çalışsa da daha çok etkin kesim burjuva ve bunun siyasi yapılanması diyebileceğimiz Birmingham 

Siyasi Hareketi’ydi. Ateş Uslu’nun Eric Hopkins’ten aktarımıyla Seçim Reformu “Birmingham 

bankerlerinden Thomas Attwood’un kurduğu ve hem işçilerin hem de burjuvanın desteğini almış olan 

Birmingham Siyasi Birliği’nin faaliyetleri ile başarıya ulaştı” (Uslu, 2014: 5).  Yaptığı etkin faaliyetler 

sonucunda zaferde büyük paya sahip olan burjuvanın etkisiyle Owen ve savunduğu “şiddetsiz ve barışçı 

devrim” fikri başarısız addedildi. Çünkü istediği hakları işçilere sağlayamamış, işçiler yine verdikleri 

emeklerinin karşılığını alamamıştı (Kozak, 1992: 71). Yeni Seçim Reformu’nun kabulünde açık olarak 

etkinliği olan burjuva bu reformdan en çok faydalanan sınıf oldu (Armaoğlu, 1997: 154). Reform 

yapılmadan önce İngiltere’de kentleri hedef alan göçlere rağmen henüz eski toprak sisteminde kullanılan 

vekil dağılımı yürürlükteydi. Daha önce nüfusun genelinin topraktan geçinmesi sebebiyle kırsal 

alanların nüfusu ve vekil sayısı diğer bölgelere nazaran fazlaydı. Sanayi Devrimi sonrası fabrikaların 

artışı ve bu fabrikalarda çalışmak için kırsaldan kente göçlerin artışı ile beraber sanayi kentleri hızla 

kırsal kentleri geride bıraktı. İngiliz halkı artık burada çalışıyor ve geçinmek için çabalıyordu. Nüfus 

yoğunluğu artık buraya kaymıştı. Yine de seçim sisteminde kırsal bölgelerin vekil sayısı sanayi 

kentlerine göre yüksekti. Bunun sonucunu ise Yeliseyeva: “Ülkenin zaman aşımına uğramış seçim 

sistemi sadece işçileri değil, sanayi burjuvazisini de iktidarın uzağında tutuyordu.” diyerek 

açıklamaktadır (Yeliseyeva, 2010: 108). Bunun değişmeme sebeplerinden birisi de aslında eski feodal 

düzenin mirasçısı olan kırsal toprak sahiplerinin henüz kralın tarafında olması idi. Krala yakın Tory 

Partisi ve Lortlar Kamarası güç kaybedeceğini zaten biliyordu. Ancak yakın dönemde baş gösteren iç 

ayaklanmalar ve Fransa’da baş gösteren 1830 Devrimi benzer olayların İngiliz burjuvazisini ve işçilerini 

etkilemesinden korkularak Seçim Reformu kabul edilmek zorunda kalındı (Merriman, 2018: 663-664).  

Bu reform ile birlikte sanayi kentlerindeki patronlar istedikleri hakları elde ettiler. Aynı şekilde 

burjuva sınıfının İngiliz Parlamentosu’ndaki temsilcisi Whigler seçmen sayısı ile beraber gücünü 

yükseltmiş oldu (Armaoğlu, 1997: 154). Tabii ki bu gelişmelerde en büyük destekçileri “genel oy 

talebiyle” harekete katılmış olan işçi sınıfıydı. Onların payına düşen ise “İş Evleri Yasası” oldu. Bu yasa 

Yeliseyeva’nın aktardığına göre: “Bu evlerde tıpkı hapishanelerde olduğu gibi, herkes tutuklu iş gömleği 

giyiyordu, kadınlarla erkekler ayrıldı. İşçiler buralarda en ağır işleri yapıyorlardı: Taş kırıyorlar, 

katranlı eski deniz halatlarını çözüyorlardı; tırnaklarından kan fışkırıyordu. Bu evlere “işçi bastilleri” 

adı takıldı” (Yeliseyeva, 2010: 108-109). Kısacası işçilerin destek oldukları burjuva zafer kazanmış 

ancak işçiler yine de kaybetmişti. Sözde bir teşekkür amacıyla gelen sanayi burjuvası iş verdiklerini 

söyleyerek, işçileri daha çok sömürme amacı gütmüşlerdi. İşçilerin oy kullanamayacağına yönelik özel 

bir madde olmasa da işçilerin “genel oy” talebi destek bulmamış, oy verme şartı yeniden belirli bir mülk 

sahipliği esasına dayanmıştır. Yine de işçilerin hedeflerine yönelik yeni bir parti de (Radikal Parti) seçim 

reformu sonrası parlamentoya dahil olmuş, Whig Partisi; Liberal Parti, Tory Partisi; Muhafazakâr Parti 

adını alarak, Radikal Parti dışında bir de İrlanda halkını temsilen İrlanda Partisi kurulmuştu (Armaoğlu, 

1997: 154). Radikal Parti’nin kuruluşu ise işçilerin zarar gören umutlarına merhem olmuştu. Böylelikle 

direkt işçi adıyla olmasa da onların haklarını savunacaklarını düşündükleri bir parti ortaya çıkmış oldu. 

Bu dönemdeki reformlar bunlarla sınırlı değildi. 1832 yılı bir dizi yeni reform hareketinin başlangıcı 

oldu. Bu reformlardan birisi İngiltere’de 1833 yılında köleliğin kaldırılmasıydı. 1833 Fabrika Yasası ile 

(Uslu, 2014: 5) beraber çocuk işçilere yönelik olarak bir işte çalışmaya başlama yaşının dokuza 

yükseltilmesi, dokuz-on iki yaş arası için günlük çalışma saatinin sekiz saat, on üç-on sekiz yaş arası 

için ise günlük 12 saat ile sınırlandırılması sağlandı. Bu iyileştirmelerden sonra 1834 yılında “Yoksul 

http://www.intoba.org/
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Yasası” yürürlükten kaldırılarak, işsiz kişilerin (eğer bir mazereti, engeli yok ise) yardım almaları 

engellendi. 1835 yılında çıkartılan “Belde Kuruluşları Yasası” ile artık yozlaşmış olan ilçe yönetim 

teşkilatları ortadan kaldırılarak daha güncel (Merriman’a göre; eski sisteme darbe indirme amaçlı 

liberallerin yararına olacak şekilde) olan “Belde Kuruluşları” sistemine geçildi (Merriman, 2018: 664). 

Reform yasası tamamen liberal sınıfın İngiliz Parlamentosu’nda hakimiyetini ve nüfuzunu 

güçlendirecek (hem eski yönetime ve taraftarlarına hem de işçilere karşı) bir dizi yeniliğin öncülü olmuş 

ve aynı zamanda en büyük müttefikleri olan işçi sınıfının tepkisini çekmelerine sebep olmuştur. Bu 

gelişmeler sonrası işçi sınıfı kendilerine parlamentoya ve daha iyi hayat şartlarına doğru gidecek yeni 

bir lider, yeni bir yol arayışına girdi.  

4.2. Çartist Hareketin Başlaması ve İlk Bildiri 

1832 sonrası işçi sınıfı başladığı konuma geri dönmüştü. Şartlar onlar için yine zor ve yine bunu 

anlatacak bir temsilci parlamento içerisinde bulunmamaktaydı. Radikal Parti kurulmuştu ancak çok 

güçlü değildi. Yine de örgütlenmeye tekrar başlamışlardı. Özellikle sendikalar bunun için önemli bir 

araç olarak karşımıza çıktı. Bu amaçla atılan adımlar kendini özellikle 1835 yılında göstermeye başladı. 

1836 yılında patlak veren ekonomik bunalımlar (Yeliseyeva “ticaret ve sanayi bunalımı” olarak 

nitelendiriyor) işten çıkartmalara ve işçi sınıfının başlattığı örgütlenmenin hızlanmasına sebep olmuştur 

(Yeliseyeva, 2010: 109). Bu hızlanışın ilk adımı ise marangoz olan William Lovett tarafından “Londra 

İşçiler Derneği’nin” kurulması olmuştur (Merriman, 2018: 665). İşçiler talepleri için ilk büyük fırsat 

olarak Kraliçe Victoria’nın tahta geçmesini gördü. Yeni bir kraliçe onlar için yeni bir destek ve 

arkalarında yeni bir güç olabilirdi (Armaoğlu, 1997: 155). Bu sebeple barışçıl bir şekilde ilk olarak 

kendilerini ve taleplerini anlatmak istediler. Bu amaca yönelik ilk adımları William Lovett ve aslında 

bir terzi olan Francis Place tarafından hazırlanan “Great Charter” isimli bildiriydi (Merriman, 2018: 

665). J.M. Roberts büyük oranla hazırlanan bu bildiriye dayanarak Çartistleri ve amaçlarını “...1830 ve 

40’larda (özellikle fakirler için çok zor bir dönemde) umutsuzluğun yarattığı şiddet hareketlerinin 

ortasında bile; zamanın en popüler radikal hareketi olup geniş bir itirazcı yelpazesini bir araya toplayan 

“Chartistler”, parlamentonun ortadan kaldırılmasını değil, halkın ihtiyaçlarına daha duyarlı tepki 

verilmesini sağlayacak önlemler talep ediyordu” diyerek özetliyor (Roberts, 2015: 496). Roberts’a göre 

içerik hakkında bize nispeten daha ayrıntılı bilgi veren Ateş Uslu, Charles Tilly’den yaptığı aktarımla 

bu bildirinin içeriğini: “Mayıs 1838’de yayınlanan Halkın Şartı, çeşitli radikal ve reformist liderler 

arasında bir uzlaşının sonucu olarak ortaya çıktı. Biçimi bakımından, XVII. yüzyılın ilk yarısından beri 

İngiltere siyasi yaşamında önemli bir yer tutan “petition” (toplu dilekçe) metinlerini andırıyordu. 

Metnin başlangıcında, işçilerin varlık içinde sefalet çektikleri anlatılıyor ve 1832 Reform Kanunu’nun 

yetersizlikleri eleştiriye tâbi tutuluyordu” diyerek açıklamaktadır (Uslu, 2014: 6-7). İşçiler aslında bu 

bildirileri ile kendi üzerlerine yüklenen yükün ağırlığını ortaya koydular. Aslı bir dilekçe olan “Halk 

Dilekçesi’nin” zaman içerisinde Çartistler için bir manifesto etkisi bıraktığını görüyoruz. Bu yol ile 

resmî bir şekilde parlamentoya belki de kraliçeye ulaşmak istemişlerdi. Hedeflerine ulaşmak için 

merkeze aldıkları bu dilekçenin adından dolayı (People’s Charter) Çartist adını aldılar (Yeliseyeva, 

2010: 109). 

Peki Çartistlerin talepleri ne idi? İstekleri incelediğimiz tüm kaynaklarda ortak aktarılmıştı. 

Genel oy hakkı, gizli oyla seçim, yılda bir şekilde yapılacak parlamento toplantıları, bu parlamento 

üyelerine maaş bağlanması, genel oy hakkını sağlaması amacıyla seçilebilme şartlarından mülkiyet 

zorunluluğunun kaldırılması, seçim bölgelerine eşitlik. Bunlar resmî belgeye girdiği şekliyle ana 

amaçları idi. Buna karşın altta yatan farklı sebep ve amaçlar olduğu da unutulmamalıdır. Kozak, bu 

dilekçenin hazırlanma amacı olarak: “Siyasi alandaki bu hedeflere ulaşılmasının, iktisadî hakların elde 

edilmesi için bir vasıta olduğu” ifadelerine yer vermektedir (Kozak, 1992: 71-72). Merriman ise: 
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“Çartistler, Britanya’da nüfusun küçük bir bölümünün, zengin toprak sahiplerinin ve sanayi devlerinin 

zenginlik ve siyasal nüfuz tekeli kurmalarına karşı çıkıyordu” diyerek Çartistlerin amacını açıklamaya 

çalışmaktadır (Merriman, 2018: 665). Tüm bu amaçların gerçek olduğunu kabul etmek mümkündür. 

İşçi ve köylü sınıfı uzun süredir, iktisadî problemler ile uğraşıyor ancak emirlerinde çalıştıkları 

işverenleri hem paranın hem de yönetimin sahibi olarak kendi iktidarlarını ve güçlerini büyütüyorlardı. 

Onların ağırlıkları altında ise işçiler ezilmekteydi. Owen’ın geleneğinden gelen işçiler çatışmadan uzak 

bir şekilde konuşarak bu sorunu çözebileceklerine inanmaktaydı. İşçiler bu dilekçenin işe yarayacağına 

çok büyük bir inanç ile bağlanmışlardı. Bu inançlarını halka yaymak ve destek toplamak amacıyla 

İngiltere’nin önemli kentlerinde toplandılar. Bu toplantılar (Milli Konvansiyon) sırasında dilekçeleri 

için (genel kabul ile) 1.200.000 imza topladılar. Topladıkları bu imza ile dilekçeyi parlamentoya 

sunmuşlarsa da büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Çünkü sundukları dilekçeleri parlamento tarafından 

kabule ve faaliyete geçilmeye layık görülmedi (Armaoğlu, 1997: 155). Elbette ki bunun ana sebebi gücü 

paylaşmak istememeleriydi. Bu ret işçiden parlamentoya değil de öncelikle Çartistlerin kendi içinde 

ayrışmalarına sebebiyet verdi. Bu ayrışmalar sonrası Çartistler içerisinde henüz ilk bildiri hazırlanırken 

ortaya çıkmış olan “güç yoluyla ve grev ile şartlarını zor kullanarak kabul ettirme” yolunu seçenlerin 

seslerini çıkartmasına sebep oldu. Kendilerini “Maddi Güç” olarak adlandıran bu grubun başında 

İrlandalı O’Connor vardı (Yeliseyeva, 2010: 110). Tabii ki tek tepki Çartist Hareket içinde yaşanmadı. 

Aynı zamanda barışçı bir yaklaşım ile gelmelerine rağmen ret yemiş olan Çartistler parlamentoya karşı 

bir grev hareketinde bulunmuşlardı. Bu tarz bir grev için Kozak, maden işçilerinin Galler’de 

gerçekleştirdikleri bölgesel ayaklanmayı örnek göstermektedir. Gerçekleşen bu ayaklanma genele 

yayılmak istenmiş ancak başarısız olunmuştur (Kozak, 1992: 71).  

4.3. Çartistlerin İkinci Denemesi: 1842 Bildirisi 

1838 denemesi Çartistler için tamamen sonuçsuz kalmamıştı. Bu deneyimden hatalarını görüp 

ders çıkartan Çartistler yeniden harekete geçti. İlk fark ettikleri şey dağınık bir yapıda oldukları idi. Bu 

da yönetimde ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde problemlere sebep oluyordu. Zaten yapı olarak 

kozmopolit bir hareket özelliği taşıyan Çartist Hareket (Uslu, 2014: 7) merkeziyetçi bir yapıda 1840 

yılında İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenledikleri bir kongrede tekrardan örgütlenme yoluna gitti 

(Yeliseyeva, 2010: 111). Bu yeni örgütlenmenin çatı kuruluşu ise “National Charter Associaton” adlı 

siyasi parti oldu (Kozak, 1992: 72). Bu yeni partiyi Engels “… büyük burjuva partisinin karşısında 

modern çağların ilk işçi partisi” olarak tanımlıyordu (Engels, Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, 

1993: 48-49). Aynı zamanda bu dönemde var olan kooperatif tarzı kurumlar işçiler için yardım 

faaliyetleri düzenlemeye çalışıyordu. Bu kuruluşlar daha küçük çapta kalmaktaydı. Ancak örgütlenme 

ve dayanışma bağlamında önem arz etmekteydiler (Roberts, 2015: 496-497). Genelde işçi hareketlerinde 

öne çıkan kurum National Charter Association oluyordu. Özellikle 1840 yılından itibaren Avrupa’ya 

büyük zarar veren kıtlık problemi ve beraberinde gelen ekonomik buhran işçilerin sorunlarını arttırmış, 

dolayısıyla bu sorunlar ile ilgilenmeyen yöneticilerine karşı tavır almalarına sebep olmuştu (Hobsbawm, 

2003: 374). Kıtlığın akabinde İngiltere’de 1842 yılında ekonomik buhran yaşanmış bu buhran 

sonucunda işsizlik ve açlık had safhaya ulaşmıştı (Armaoğlu, 1997: 155).  

İşte bu problemler eşliğinde işçiler bir araya gelmeye başladı. Mitingler her zamankinden daha 

kalabalıktı. Yeliseyeva'nın “Çartizm’in doruk noktası” olarak nitelendirdiği bu dönemde ilk dilekçeyle 

aynı olan taleplerin dışında daha bilinçli şekilde hazırlanmış bir dilekçenin ortaya çıktığı görülmektedir. 

Bir öncekinde genel olarak seçimlere yönelik talepler olsa da bu dönemde yaşanan kıtlığın ve artan 

işsizliğin getirisiyle de ekonomik problemlerden bahsedildiği göze çarpmaktadır (Yeliseyeva, 2010: 

111). İmza sayısı bir öncekine göre yaklaşık üç kat artmış (3,3 milyon) ve bu yeni dilekçe parlamentoya 

1843 yılında sunulmuştur (Merriman, 2018: 666). Dilekçeyi bir öncekinden farklı kılan kısımlarından 

http://www.intoba.org/


 İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi, Haziran 2022, Cilt 2, Sayı 1 
Journal of Humanities and Social Sciences Academy, June 2022, Volume 2, Issue 1                      www.intoba.org 

 

                                    57 

 
 

ISSN: 2791-6766 

iNTOBA JHSSA 

biri ise çalışma şartlarında değişim talep etmesiydi. Bunlar arasında çalışma saatlerinin azaltılmasının 

yanı sıra 1832 Seçim Reformu sonrası İş Evleri ve Yoksulluk Yasaları’nda yapılan değişimlerin geri 

alınması da vardı. Çartist Hareket’in zirvesini yaşaması ve büyük işçi-köylü kalabalıkları parlamentoyu 

yıldırmadı. 1843 yılında sunulan bu yeni dilekçe tekrardan reddedildi. Çartistler buna genel greve 

giderek cevap vermek istese de bu grev hükümet tarafından engellendi. Greve katılanlar ve grevi 

hazırlayanlar derdest edildi (Yeliseyeva, 2010: 111). Bundan sonra Çartist Hareket’in düşüşü başladı. 

Aynı zamanda İngiliz Parlamentosu Çartist Hareket’in bu zirve noktasını gördükten sonra hızla polis 

teşkilatında reform çalışmalarına başladı. Böylece ileriye dönük olarak kendini savunmaya almayı 

amaçlıyordu (Armaoğlu, 1997: 155). 

Bu dönemin bir diğer önemli olayı ise Tahıl Yasaları üzerine şekillendi. 1815 ve 1828 yıllarında 

yürürlüğe giren bu yasalar, saraya yakın kırsaldaki toprak sahiplerinin faydasına idi. Bu yasaya göre: 

“Britanya’da üretilen buğdayın fiyatı belirli bir eşiğin altına düştüğü zaman, ithalat vergileri dışarıdan 

daha ucuz tahıl gelmesini önleyecekti. Yabancı tahıl, ancak buğday fiyatı belirli bir eşiğe ulaştığı ya da 

üstüne çıktığı zaman ithalat vergilerinden fiilen muaf tutulacaktı”. Ancak gelirini genellikle dış 

ticaretten elde eden burjuva sınıfı açısından bu durum sorun teşkil ediyordu. Aynı zamanda yaşanan 

sıkıntılar dönem dönem buğdaya ulaşımı kısıtlıyor, halk ekmek almak için yüksek meblağlar ödemek 

durumunda kalıyordu. Aynı zamanda yaşanan kıtlıklar da halkı açlıkla karşı karşıya bırakmış oluyordu. 

Bu durum parlamentoda tartışmalara yol açtı. Tahıl yasasını savunanlar (laissez-faire ve Toryler) ve 

yasanın iptalini isteyenler (Whigler dahil) sürekli karşı karşıya geldiler. Whig Partisi üyeleri 

sendikalaşmanın yararını bildikleri için 1839 yılında “Tahıl Yasası Karşıtları Birliği’ni” kurdular. Bu 

dernek üzerinden faaliyetlerine devam ettiler. Yasanın iptalinin kabulünü sağlayan ise İrlanda’da baş 

gösteren 1845 Patates Kıtlığı oldu. Halkın ayaklanmasından korkan Tory Partisi’ne mensup Peel, Tahıl 

Yasalarının kaldırılmasına yeşil ışık yaktı. 1846 yılında ise yasa yürürlükten kaldırıldı (Merriman, 2018: 

666-667). 

4.4. Çartist Hareketin Üçüncü Denemesi: 1848 Dilekçesi 

1842 denemesinden sonra Çartist Hareket büyük güç ve destek kaybına uğradı. Bu kayıp sonrası 

faaliyetleri azalan Çartistler Fransa’da baş gösteren sosyalist ve işçi sınıfının etkisindeki devrim 

hareketinden etkilenerek yeniden toparlanma girişiminde bulundu. Tarihler 1847 yılını gösterdiğinde 

Çartistler yeni bir dilekçe hazırlığına giriştiler (Yeliseyeva, 2010: 111-112). Bu dilekçede 5 milyon 

üstünde9  imza vardı (Yeliseyeva, 2010: 111). Parlamentonun 1847 yılında çalışma saatlerini 10 saate 

düşürmesi sebebiyle Çartistler bu dilekçede daha çok iktisadi problemlerine dikkat çekmişlerdir (Kozak, 

1992: 72).  Bu arada faaliyetler gerilemiş olsa da 1839 denemesinden beri başlattıkları toplantılarını 

sürdürüyorlardı (Uslu, 2014: 7-8). Çartistlerin, oluşturdukları dilekçeyi daha fazla kişiye ulaştırmak 

adına düzenledikleri Londra Kongresi’ne yarım milyon kişinin katılımı beklenirken katılım 50 bin kişi 

ile sınırlı kalmıştır. Bu durum Armaoğlu’nun dilekçede bulunan 6 milyon imzanın 2 milyonunun sahte 

olduğuna dair iddialarına kanıt teşkil etmektedir (Armaoğlu, 1997: 155). Yarım milyon kişinin 

Londra’da toplanma ihtimali İngiliz burjuvasını ve parlamentosunu harekete geçirmiş, ordu şehre 

girmiştir. Güvenlik had safhaya çıkartılmıştır. Bu defa burjuva kesimi de statükonun yanında yer 

almaktaydı. Sivil burjuva kesimi dahi silahlandırılmıştı. Büyük bir iç savaşın çıkma ihtimali halkı da 

korkutmuştu. Buna karşın katılımın beklenenin çok altında olması büyük bir iç savaşın da önüne geçmiş 

oldu. Katılımcı sayısının beklenenden az olduğu bu toplantıyı daha önceden grev ve silahlı ayaklanmayı 

savunan Maddi Güç liderlerinin önde gelen isimlerinden O’Connor idare ediyordu. O’Connor ve 

destekçileri büyük oranla kaybedeceğini bildikleri bu iç savaşı önlemek için Manevi Güç tarafının 

 
9 Armaoğlu 6 milyon olduğunu, ancak 2 milyon imzanın sahte olduğu belirtiliyor. (Armaoğlu, 1997: 155) 
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yönteminin doğruluğunu kabullenerek Çartistlerin harekete geçmesine engel olmuş ve geri çekilmiştir. 

Çartistlerin bu son denemesinde 1848 İhtilallerinin de etkisiyle sosyalist kesimin daha aktif olduğunu 

görmekteyiz. Özellikle sınıflar arası gelir eşitsizliğinin bir türlü çözülememesi, bir taraftan da daha ılımlı 

denemelerin başarısızlığı, Engels ve Marx önderliğinde yeni bir akım olarak Bilimsel Sosyalizmin 

ortaya çıkması sonucu işçileri bu yeni fikir akımına itmiş oldu. Büyük bir etki bırakamayan 

sendikalaşmanın yeniden bir mücadele yöntemi olarak ortaya çıkmasına sebep oldu (Yeliseyeva, 2010: 

111-112).  

Çartist Hareket zaman içerisinde örgütlenmiş ve merkezileşmiş olmasına rağmen başarısız 

olmuştu. Bunun ana sebebi olarak bazı yazarlar üyelerin ortak kaygı içerisinde olmamalarını sebep 

göstermiştir. Özellikle sendikaların başında bulunan ve yüksek gelir elde eden ustaların talep farklılıkları 

ve yeri geldiğinde faaliyete geçmek istememeleri bunda temel etkendir (Esmer, 27: 2013). Bunun yanı 

sıra kozmopolit yapısı da iç çekişmelere, bir fikirde birleşmelerine ve birlikte hareket etmelerine engel 

oluyordu. Bu da Kozak’ın Işıklı’dan yaptığı aktarımda belirttiği gibi “Çartizm’in sistemli ve bütünsel 

bir teoriden uzak olduğunu” gösteriyordu (Kozak, 1992: 72). Yeliseyeva ise başarısızlık sebebini 

“devrimci parti eksikliğine ve işçilerin nasıl mücadele edeceğini bilememesine” bağlamaktaydı 

(Yeliseyeva, 2010: 112). Anlaşılacağı üzere Çartistler haklar elde edebilmek amacıyla belli başlı adımlar 

atmışlardı. Ancak bu adımları atarken belirli bir sistem üzerinden gidemiyorlardı. Bu durumu kendileri 

de fark etmişti ve bu sebeple National Charter Assaciation’u kurmuşlardı. Ancak o da yeterli faydayı 

sağlayamamıştı. İşçiler giriştikleri bu mücadelede yaşayarak öğreniyor ve duruma göre şekil alıyordu. 

Bu denemelerinin başarısız olması ileride onların zaferine giden önemli bir mihenk taşı olmuştur. 

4.5. Çartist Hareketin Bıraktığı Etkiler 

Çartistler resmî olarak başarısız olsa da hem İngiliz işçi sınıfı hem de Avrupa’da bulunan işçi 

sınıfı açısından önemli etkiler bırakmıştı. Özellikle sosyalistler bu hareketten oldukça fazla deneyim 

elde etti ve ilerleyen zamanlarda yeni faaliyetlerinde bu deneyimlerinden faydalanarak daha başarılı 

sonuçlar elde etti (Kozak, 1992: 72). İşçiler aynı zamanda sadece paralı burjuva ile yol yürümelerine 

gerek olmadığını, birlik olurlarsa bir etki bırakabileceklerine inandılar (Esmer, 27-28: 2013). Bunun 

doğruluğunu kanıtlamak için çalışma saatlerinin 16-17 saatten 10 saate kadar inmesi, çocuk işçi 

sayısının bir nebze olsun azaltılmasını örnek gösterebiliriz. İşçiler resmî yolları deneyerek bir gelişme 

göstermiş, bir parti kurmuş bu şekilde nispeten siyasi bir deneyim elde etmişlerdir (Kozak, 1992: 72). 

Böylece ileride elde edecekleri hakları kullanabilme açısından bilgi birikimine ve deneyime sahip 

olmuşlardır. Bu kazanımlar çok uzun sürmeden ellerine geçti. 1867 yılında sanayi proletaryası ve 1884 

yılında ise tarım proletaryası oy hakkını elde ederek amacına ulaşmış oldu (Esmer, 27: 2013).  

5. Sonuç 

Çartist Hareket’in oluşum süreci ve faaliyetlerini incelediğimiz bu çalışmada yalnızca bu 

hareketin çerçevesini değil aynı zamanda işçi sınıfının yüzyıllar boyunca yaşadığı zorlukların ortaya 

çıkış nedenlerini de irdelemiş olduk. Böylelikle yüzyıllar boyunca yaşanan önemli tarihsel olaylar 

ışığında, yaşanılan süreçlerin işçi sınıfında bıraktığı etkiyi ve işçilerin bu etkilerden sonra aldığı 

pozisyonu ve yapıyı inceleme fırsatı bulduk.  

İşçilerin tarihi süreçte yaşadığı değişimlerde hangi safta yer aldığını ve neden böyle bir tercih 

yapmak durumunda kaldığını kısaca ortaya koyduk. Bu bağlamda Çartist Hareket’e giden sürecin 

aslında bir etki tepki meselesi olduğunu gördük. Buna bağlı olarak işçi sınıfının deneyimlediği olaylara 

verdiği bu tepkileri anlamlandırmaya ve Çartist Harekete giden yolda konumlandırmaya çalıştık. Ortaya 

çıkan Çartist Hareket’in yalnızca kendi döneminde vuku bulan olaylardan değil, işçi sınıfının 

yüzyıllardır yaşadığı problemlerin birikerek Sanayi Devrimi sonrasında İngiltere’de yeniden su yüzüne 
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çıkmasıyla ortaya çıktığını tespit ettik. Tüm bu mücadelelerin sonucunda İngiltere’deki işçiler haklı 

mücadelelerini elde ettikleri seçim reformuyla taçlandırarak başarıya ulaşmışlardır. Yaşanılan bu süreç 

içerisinde bazı keskin noktalar bulunmaktadır. İşçi sınıfı oluşan yeni düzende kendine bir pay çıkarma 

amacı gütmektedir.  
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(Kaynak: https://stringfixer.com/tr/Parliamentary_Reform_Act_1832 Erişim Tarihi ve Saati: 

09.02.2022, 14.40) 
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Ek. 8: Çartist Hareket (Kaynak: https://www.alamy.com/stock-photo-chartists-cartoon-1848-nnot-so-

very-unreasonable!!!-eh-cartoon-from-95512435.html Erişim Tarihi ve Saati: 09.02.2022, 14.42) 

 

 

Ek. 9: Çartist Hareket (Kaynak: https://teoriveeylem.net/tr/2018/12/cartist-hareketin-liderliginde-

sinifsal-mucadele/ Erişim Tarihi ve Saati: 09.02.2022, 14.45) 
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DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI 

 

Özet 

 Cumhuriyet ilan edildikten sonra ülkemizde farklı ekonomi politikaları uygulanmıştır. 

Demokrat Parti Dönemi’nde 1950-1960 arası ülkemizde ekonomi modeli olarak devletçi ekonomiden 

liberal ekonomik politikalara geçişin gerçekleştiği bir dönemdir. Bu geçişin gerçekleşmesinde İkinci 

Dünya Savaşı sonrası savaşı kazanan Batı Bloğu ülkelerin demokrasiyi benimsemeleri ve savaş sonrası 

demokratik yönetimlerin ön plana çıkması ve bu durumun ülkemizde çok partili hayata geçişi getirmesi 

etkili olmuştur. DP iktidarında tarım sektörü başta olmak üzere çoğu alanda özel sektör teşvik edilmiş 

ve dış yardım ve krediler sayesinde ise ülkenin kalkındırılması amaçlanmıştır. 

 Özellikle iktidarının ilk yıllarında DP, gerçekleştirdiği ilerleme sayesinde ülkede refahın 

artmasını sağlamıştır. Dönemin ortalarından itibaren ise hem dış yardım ve kredilerin azalması hem de 

iklim şartlarının da etkisiyle üretimin düşmesiyle DP’nin ilk yıllarında görülen refah ve huzur ortamı 

bozulmaya başlamıştır. Birde buna devalüasyonlar eklenince paranın değeri düşmüş ve halkın alım gücü 

azalmaya başlamıştır. Bu durum karşısında Demokrat Parti özel sektörü desteklemenin yanında özellikle 

devletçi politikaları da uygulamaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Ekonomi Politikası, Devletçilik, Liberalizm, Özel Sektör. 
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ECONOMIC POLICIES IN THE PERIOD OF THE DEMOCRATIVE PARTY 

Abstract 

 After the Republic was declared, different economic policies were implemented in our country. 

During the Democratic Party Period, 1950-1960 was a period in which the transition from statist 

economy to liberal economic policies took place as an economic model in our country. The adoption of 

democracy by the Western Bloc countries that won the war after the Second World War, the emergence 

of democratic governments after the war, and the transition to a multi-party system in our country were 

effective in the realization of this transition. Under the DP government, the private sector was 

encouraged in most areas, especially the agricultural sector, and the development of the country was 

aimed through foreign aid and loans.  

 Particularly in the first years of its rule, the DP enabled the welfare of the country to increase 

thanks to the progress it made. Since the middle of the period, the environment of prosperity and peace 

in the first years of the DP began to deteriorate due to the decrease in foreign aid and credits and the 

decrease in production due to the climatic conditions. When devaluations were added to this, the value 

of money decreased and the purchasing power of the people began to decrease. In the face of this 

situation, the Democrat Party has implemented statist policies as well as supporting the private sector. 

Keywords:Democratic Party, Economic Policy, Statism, Liberalism, Private Sector. 

 

1.Giriş 

 Demokrat Parti Dönemi ile ilgili olarak ekonomi alanında yapılan makale ve tez çalışmalarına 

baktığımızda; Yaşar Baytal’ın “Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikaları (1950-1957)” adlı 

makalesini, Şule Sevinç Kişi’nin “Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikası ve Değerlendirmesi 

(1950-1960)” adlı makalesini, Nevin Çoşar’ın “Demokrat Parti Dönemi Maliye Politikası” adlı 

makalesini, Abdullah Takım’ın “Demokrat Parti Dönemi’nde Uygulanan Ekonomi Politikaları ve 

Sonuçları” adlı makalesini, Ahmet Canlı’nın “Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikaları” adlı 

makalesini bu alanda yapılan çalışmalar arasında belirtebiliriz. Ayrıca yine bu konu ile ilgili tezlere 

baktığımızda ise; Zahide Sungur’un “Menderes Dönemi Türkiye’yi Kalkındırma Politikaları” adlı 

yüksek lisans tezini, Aslıhan Yılmaz’ın “Demokrat Parti Dönemi’nde Alınan Kararların Ekonomi 

Politikalarına Yansımaları Etkileri ve Sonuçları” adlı yüksek lisans tezini son yıllarda yapılan 

çalışmalar arasında sayabiliriz. 

 Ayrıca bu dönemi ele alan ekonomi kitapları arasında ise; Korkut Boratav’ın “Türkiye İktisat 

Tarihi (1908-2002”, Tevfik Çavdar’ın “Türkiye Ekonomisinin Tarihi”, Yahya Tezel’in “Cumhuriyet 

Dönemi’nin İktisadi Tarihi”, Memduh Yaşa’nın “Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi (1923-

1970)”, Şevket Pamuk’un “Türkiye’nin 200 Yıllık İktisat Tarihi”, Ramazan Kurtoğlu’nun “Türkiye 

Ekonomisi (1838-2010)”,  Nazif Ekzen’in “Türkiye Kısa İktisat Tarihi” Cem Eroğul’nun “Demokrat 

Parti Tarihi ve İdeolojisi” adlı eserlerini sayabiliriz. 

II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye ekonomisinde savaşın etkilerinin hala sürdüğü görülmektedir. 

Her ne kadar Türkiye II. Dünya Savaşı’na fiilen girmese de, savaşın ülke ekonomisini derinden sarstığı 

görülmektedir. Türk ordusunun muhtemel bir savaşa girmesine karşı hazırlıkların yapılması, askeri 

harcamaların artmasının yanı sıra üretici durumdaki erkeklerin ve genç nüfusun orduya alınması 

sonucunda üretimde ciddi azalmalar görülmüştür (Pamuk, 2016:199). Savaş yıllarında ise Ocak 1940’ta 

olağanüstü şartlarda, ulusal ekonomi ve savunmayı da ilgilendiren hususlarda hükümete geniş yetki 

veren Milli Koruma Kanunu’nun (TBMM Zabıt Ceridesi, 1940, IV, 8, 1, 27; Düstur, 3.Tertip, Cilt: 21, 

http://www.intoba.org/
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1940; Resmi Gazete, 1940, 4417) yürürlüğe konması ve ardından gelen uygulamalar halkın CHP’ye 

karşı olumsuz tavır takınmasına sebep olmuştur.  

İkinci Dünya Savaşı döneminde izlenen iktisat politikaları toplumsal dengeleri etkileyen 

sonuçlar ortaya çıkarmıştır (Altaş, 2011:17). Savaş dolayısıyla yüksek kazanç elde eden tüccarların 

Varlık vergisi (TBMM Zabıt Ceridesi, 1942: IV, 28, 4; Resmi Gazete, 1942, 5255), Milli Korunma 

Kanunu (TBMM Zabıt Ceridesi, 1940, IV, 8, 1, 27; Düstur, 3.Tertip, Cilt:21, 1940; Resmi Gazete, 1940, 

4417) ve Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu (TBMM Zabıt Ceridesi, 1943, IV, 3, 34; Düstur, 3.Tertip, 

Cilt:24, 1323; Resmi Gazete, 1943, 5423) yüzünden kazançlarının bir kısmını kaybetmeleri çok partili 

döneme geçişte etkili olan iç faktörler olarak belirtilebilir (Takım, 2012: 164). Sonuçta, uygulanan savaş 

yıllarındaki ekonomi politikası ve kıtlık nedeniyle halk, ilave vergiler nedeniyle ise zengin kesim bu 

savaştan oldukça olumsuz etkilenmiştir. Diğer taraftan, savaş ekonomisi halkın içinde küçük bir azınlığa 

yeni fırsatlar sunmuştur. İthalat kısıtlaması ve üretim düşüşü nedeniyle meydana gelen karaborsa 

ortamını değerlendiren ticaret burjuvazisi ile toprak ağaları, yüksek kazançlar elde etmiştir. Doğal olarak 

savaşın tüm olumsuz faturası dönemin yönetimde olan tek partiye Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) 

kesilmiş, zenginleşen toprak ağaları ve tüccarlar kendi iktidarını kurmak ve ülke ekonomisinin dışa 

açılmasıyla birlikte kendi güç ve çıkarlarını artırmak istemiştir (Canlı, 2020: 77).  

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte, iç ve dış gelişmeler Türkiye'de önemli siyasal 

ve iktisadi değişikliklere yol açmaya başlamıştır. İçeride pek çok toplumsal kesim artık tek parti 

iktidarından hoşnutsuzluk duymaya başlamıştı. Kırsal alanlarda küçük ve orta ölçekli tarımsal üreticiler 

savaş yıllarındaki ağır vergilerden ve iaşe politikalarından olumsuz etkilenmiştir. Dünya Savaşı 

sırasında her köye giren jandarma ve vergi tahsildarları, daha sonraki yıllarda tepki çekmeye devam 

eden simgelere dönüşmüşlerdi. Kırsal alanlardaki küçük üreticilerle arasını düzeltmeye çalışan 

hükümet, kendisine 50 dönümün üzerindeki tüm toprakları yeniden dağıtma yetkisi veren Çiftçiyi 

Topraklandırma Kanunu'nu Meclis'ten geçirdi (Resmi Gazete, 6032: 1945; TBMM Zabıt Ceridesi, 

1945, VII, 18, 3, 72; Düstur, 3.Tertip, Cilt: 26, 1198). Ancak Meclis'te hararetli tartışmalar yaşandı ve 

tasarı özellikle orta ve büyük toprak sahipleriyle bağlantısı olan üyeler tarafından şiddetle eleştirildi. 

Daha sonra CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'yi kuracak olan muhalif grup da bu tartışmalar sırasında 

biçimlendi (Pamuk, 2014: 225). Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu bazı görüşlere göre DP’nin 

kurulmasında etkili olan tek faktör olarak görülmektedir. Tek faktör olarak ele almak yanlış bir bakış 

olur ama önemli faktörlerden biri olarak değerlendirilmesi daha doğrudur (Akşin, 2007: 302). Bu kanun 

1945’te Başbakan Saraçoğlu tarafından tarımda üretimi artırmak ve toprağı olmayan köylüyü toprak 

sahibi yapmak amacıyla çıkarılmak istenen bir kanundur. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na Adnan 

Menderes, karşı çıkmış ve şu şekilde bir eleştiri getirmiştir. Aslında ülkede yeterli miktarda tarım arazisi 

vardır. Tarım alanlarının az gözükmesinin sebebi tarıma açılmayan mera ve topraklarının varlığından 

kaynaklanmaktadır. A. Menderes’e göre bahsedildiği gibi ülkede büyük topraklara sahip kişi yoktur. 

Yasaya muhalif grubun bir diğer tezi de tarımın gelişmemesinin bir diğer nedeni tarımda teknolojinin 

takip edilememesi ve eski usul tarımın devam etmesidir. Bu yüzden Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 

yerine tarımda modernleşmenin sağlanması gerekmektedir (Kayıran ve Metindaş, 2018: 656-657). 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu öncesi yaşanan önemli gelişmelerden birisi de Dörtlü Takrir’in 

yayınlanmasıdır. Dörtlü Takrir, 7 Haziran 1945 tarihinde o zaman CHP milletvekili olan Fuad Köprülü
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1, Refik Koraltan, Celal Bayar ve Adnan Menderes2 tarafından meclise sunulan öneridir. Dörtlü 

takrirle asıl amaçlananlar ise; Türkiye’de çok partili hayata geçilmesi, tek dereceli seçim sisteminin 

uygulanması, seçimlerin serbest ve özgür bir ortamda gerçekleşmesi, üniversitelerde özerkliğin 

sağlanmasıdır (Akandere, 2012: 7). Bu öneriden sonra Fuad Köprülü ve Adnan Menderes gazetelerde 

muhalif yazılar yazmaya başlayınca Eylül 1945’te ikisi de CHP’den ihraç edildiler.  Yasanın 

çıkmasına muhalif olan Adnan Menderes, Emin Sazak3 başta olmak üzere bazı CHP üyeleri basın 

yoluyla hükümete ağır eleştiriler getirdi. Bunun yanında ihraç kararına karşı çıkan Celal 

Bayar4 ve Refik Koraltan5 CHP’den istifa etti (Kanca, 2013: 48).  

Şehirlerde ise savaş yıllarında uygulamaya sokulan ve gayrimüslimler aleyhine uygulanan 

Varlık Vergisi, Müslüman burjuvazide de kaygı ve güvensizlik yaratmıştı. Yirmi yılı aşkın Tek Parti 

deneyimi sırasında devletçi uygulamalardan ve savaş koşullarından yararlanmış olsalar da, 

burjuvazinin büyük bir bölümü artık devletçilikten vazgeçmek, ayrıcalıklı ancak bağımlı bir kesim 

konumundan kurtulmak istiyordu. Memurlar ve maaşlı çalışanlar ile sayıları henüz çok sınırlı kalan 

işçiler ise savaş yıllarındaki yüksek enflasyon ve vurgunculuk ortamından çok olumsuz 

etkilenmişlerdi. Böylece Tek Parti yönetimine karşı, tarıma ve özel sektöre daha fazla önem 

verilmesini, daha açık bir ekonomiden yana politikalar izlenilmesini talep eden bir muhalefet 

yükselmeye başladı (Pamuk, 2014: 225).  

İkinci Dünya Savaşı’nı Batı Bloğu ülkeler kazanınca ve bu ülkelerin demokratik rejimlerle 

yönetilmesi üzerine Türkiye’de demokratikleşme yolunda adımlar atmaya başladı. Ülkemizde İkinci 

Dünya Savaşı sonrası çok partili hayata geçiş aşamasında kurulan ilk parti Nuri Demirağ tarafından 

kurulan Milli Kalkınma Partisi’dir. Bu partiden sonra CHP içindeki muhalif grup partiden ayrılarak 

1946 yılında Demokrat Parti’yi kurdu. İsmet İnönü’nün DP’nin kurulmasına ses çıkarmamasının 

sebepleri ve DP’nin kurulmasından beklentileri şunlardı: Öncelikle çok partili siyasi hayata geçilmesi, 

 
1 Fuat Köprülü, İstanbul’da 1890 yılında dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Hatice, babasının adı Faiz’dir. Fransızca, Farsça ve Arapça 

bilmektedir. Edebiyat ve Tarih alanlarında Ordinaryüs profesördür. Mehasım ve Servet-i Fünun Mecmuaları ve Tanin gazetesi yazarıdır. 

İstanbul Sultanisi ve Galatasaray Lisesi’nde hocalık yapmıştır. İstanbul Mülkiye Mektebi, Ankara Siyasal Bilgiler Okulu, Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Güzel Sanatlar Mekteplerinde hocalık yapmıştır. İstanbul Darü’l Fünun Edebiyat Şubesi profesörü ve başkanı olarak 

çalışmıştır. Maarif Vekâleti Müsteşarlığı görevinde bulunmuştur. Türkiyat Enstitüsü kurucusu ve müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 

Tarih Encümeni başkanlığı yapmıştır. Atina ve Paris Üniversitelerinden fahri doktorluk almıştır. V. Dönem Kars milletvekilidir. V. Dönem 
Maarif Encümeni başkanlığını yapmıştır. Fuat Köprülü 28 Haziran 1966 tarihinde vefat etmiştir (Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümü 

1920-2010, Cilt: I,  Gökçe Ofset Matbaacılık, s.267) 
2 Adnan Menderes 1899 yılında İzmir’de doğmuştur. Babası İbrahim Ethem, annesi Tevhide hanımdır. Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. 

Çiftçilikle uğraşmıştır. İngilizce bilmektedir. Teğmenlik, İnzibat subaylığı, Menderes Bölgesi Komutanı Yaverliği, 74.Alay Komutanı 

Yaveri görevlerinde bulunmuştur. Aydın Ziraat Odası başkanlığını yapmıştır. IV, V, VI. ve VII. Dönem Aydın milletvekilliği yapmıştır. 

Parlamentolar Türk Grubu kurucu üyesidir. Mecliste CHP-Bağımsız-DP milletvekili olarak görev almıştır. Adnan Menderes, 17 Eylül 
1961’de vefat etmiştir (Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümü 1920-2010, Cilt: I,  Gökçe Ofset Matbaacılık, s.378).   
3 Eskişehir’in Sazak Köyü’nde 1882’de doğmuştur. Annesinin adı Fatma, babasının adı Abdurrahman’dır. TBMM’de CHP, Bağımsız ve 

DP milletvekili olarak görevler yapmıştır. Genel Meclis ve Liva İdare Heyeti üyesidir. Sorgu hâkimi olarak görev yapmıştır. Mihalıççık 
Ticaret Odası Başkanlığı yapmıştır. TBMM I,II, III, IV, V,VI. Dönem Eskişehir milletvekili olarak görev yapmıştır. Kırmızı-Yeşil şeritli 

İstiklal Madalyası sahibidir. Emin Sazak 1960 yılında vefat etmiştir. (Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümü 1920-2010, Cilt: I,  Gökçe 

Ofset Matbaacılık, s.393). 
4 Celal Bayar, 1883’te Umurbey’de doğmuştur. Babası Abdullah Fehmi, annesi Emine’dir. Gemlik Rejim İdaresi, Ziraat Bankası ve 

Deutsche Bank Bursa Şubesi memuru ve baş memuru olarak çalışmıştır. İttihat ve Terakki Fırkası Bursa ve İzmir sorumlu kâtibi görevlerinde 

bulunmuştur. Halka Doğru Dergisi’nin sahibidir. Akhisar Ulusal Kuvvetler Komutanlığını yapmıştır. Halk Fırkası kurucu üyesidir. 
Demokrat Parti kurucusu ve Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Osmanlı Mebusan Meclisi IV. Dönem Saruhan milletvekilidir. 

TBMM I, II, III, IV, V, VI, VII. Dönem milletvekili olarak görev yapmıştır. Lozan Barış Konferansı Türk Delegasyonu danışmanıdır. 2. Ve 

3. İcra Vekilleri Heyeti’nde yer almıştır. 2. Hükümet’te Mübadele, İmar ve İskân Vekili, 7. VE 8.Hükümette İktisat, 9. Ve 10. Hükümette 
başvekil olarak görev yapmıştır. Türkiye İş Bankası’nın Kurucusu ve Genel Müdürüdür. Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklal Madalyası sahibidir. 

Celal Bayar, 1986 yılında vefat etmiştir. (TBMM Albümü 1920-2010, Cilt: I, Gökçe Ofset Matbaacılık, s.402).   
5 Refik Koraltan 1889’da Divriği’de doğmuştur. Daru’l-Fünun Hukuk Şubesi’nden mezun olmuştur. Gelibolu Bidayet Mahkemesi’nde 

görev yapmıştır. Karaman, Bursa İstinaf Mahkemesi Müdde-i Umumisinde görev yapmıştır. Konya Divan-ı Harbi Öfi Müdde-i Umumisi 

ve Fırka Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Mersin Emniyet Umumi Müfettişliğinde bulunmuştur. Konya Müdafaa-i Teşkilatı ve 

Kuvayı Milliye Teşkilatı kurucusudur. Trabzon Polis Müdürü olarak görev yapmıştır. Trabzon Bursa, Çorum valiliklerinde görev yapmıştır. 
Demokrat Parti kurucu üyesidir. TBMM’de I,II, III, IV. Dönem Konya Milletvekili olarak, VI, VII, VIII ve IX. Dönem İçel milletvekili 

olarak görev yapmıştır. I. Dönem Yozgat İstiklal Mahkemesi başkanıdır. IX. Dönem TBMM Başkanı’dır. Refik Koraltan, 1974 tarihinde 

vefat etmiştir. (TBMM Albümü 1920-2010, Cilt: II, Gökçe Ofset Matbaacılık,  s.566). 
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parti içindeki muhalif seslerden kurtulmak, bir diğer beklentisi ise Atatürk devrimlerine, ilke ve 

inkılaplarına karşı bir parti olmayacak olmalarıdır (Akşin, 2007: 302). 

Ekonomi politikalarına bakıldığında ise savaş öncesinde hazırlanmış, savaş nedeniyle 

uygulanamamış, devlet önderliğinde sanayileşme ağırlıklı bir kalkınma planı zaten vardır. Savaş 

bittikten sonra, Başbakan Saraçoğlu, teknik yönetimi Şevket Süreyya Aydemir ve İsmail Hüsrev 

Tökin’e verilmiş olan 1946 İvedili Sanayi Planı’nı hazırlattı (Çavdar, 2003: 55). Bu yapılan uygulama 

ve planların amacı ülkeyi savaş sonrası ekonomi, sanayi ve ziraat alanlarında kalkındırmaktır 

(Boratav, 2003: 97).  

Savaş sonrasında iktisadi modelin değişmesinde dış gelişmeler ve güçler de önemli rol 

oynadılar. ABD'nin yeni hegemonyacı güç konumuna gelmesi, uluslararası dengeleri daha açık bir 

siyasal düzen ve daha liberal bir ekonomiden yana değiştirmişti. Tam da bu sırada Sovyetler Birliği'nin 

Türkiye'den toprak ve Boğazlar üzerinde söz hakkı talep etmesi, iktidar ve muhalefeti ABD ile daha 

sıkı işbirliğine yöneltti. Türkiye dış politikasında hızla Amerika ve Batı ile ittifaka doğru yol alırken, 

Cumhurbaşkanı İnönü önderliğindeki CHP yönetimi de daha açık ve rekabetçi bir siyasal rejime doğru 

yöneldi (Pamuk, 2014: 226). 

 Bu süreçte Türkiye uluslararası ekonomik sistemle uyum sağlamak ve dış yardımlar alabilmek 

için birtakım uluslararası kuruluşa üye olurken bazılarının ise kurucu üyesi olarak yer aldığı 

görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye, öncelikle 26 Haziran 1945 tarihinde Birleşmiş Milletlerde 

kurucu üye olarak yer aldı. Türkiye, 45 ülkenin üyeliğiyle 27 Aralık 1945'te kurulan Uluslararası Para 

Fonu IMF’ye 1947'de üye oldu (Yavuz, 2009: 216). Yine bu dönemde 11 Mart 1947 tarihinde Dünya 

Bankası’na üye olunmuştur (Tekeli, 1979: 292). Türkiye bu dönemde dış yardım alabilmek için 

ABD’de Marshall Yardımı kapsamında yer alabilmek için başvuruda bulunmuştur. Bu yardımın 

sağlanmasında etkili olan faktör özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD kamuoyunda “kızıl 

tehlike” adı altında Sovyet ve komünizm korkusunun yayılmasıdır. 12 Mart 1947’de ABD Başkanı 

Harry Truman kongrede yaptığı konuşmasında Sovyet tehlikesi ve dünyanın iki kutuplu olmasından 

bahsetti. Bu tehlike karşısında ABD’nin Yunanistan ve Türkiye’ye 400 milyon dolar askeri yardımda 

bulunacağını açıkladı. Özellikle Truman’ın bu konuşması ve Truman Doktrininin ilanından sonra 

liberalizm ve komünizm fikirleri karşı karşıya geldiler. Bu cepheleşme sonucunda dünya iki kutuplu 

hal aldı. Başını ABD’nin çektiği Batı Bloğu ve Başını Sovyet Rusya’nın çektiği Doğu Bloğu olarak 

ikiye ayrıldı. (Kennedy, 1989: 437). ABD savaştan yeni çıkmış Avrupa’nın yeniden tamiri ve 

kalkınması için ve komünizm etkisinden de Avrupa’nın etkilenmemesi, komünizme ekonomik olarak 

karşı koyup güçlü kalabilmeleri için Truman Doktrini çerçevesinde Marshall Planı’nı devreye soktu. 

Türkiye, 4 Temmuz 1948 tarihinde Ankara’da imzalanan anlaşma ile Marshall Planı çerçevesinde 

yardım kapsamına alınmıştır (Ay, 2012: 152). Türkiye’nin Marshall Yardımı kapsamına alınmasının 

en önemli nedeni; Türkiye’nin tarımsal ürün üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olması ve 

Avrupa’nın yeniden imarında Türkiye’nin tarım üretimi ve madencilik üretimiyle katkıda 

bulunabileceği görüşüdür (Sungur, 22: 2014). Marshall Yardımı çerçevesinde 1948-1952 arasında 

ülkemize 351,7 milyon dolar yardım edildiği görülmektedir. (Alper ve Balaban, 2013:21). Bu yapılan 

Marshall Yardımının yaklaşık 73 milyonu Türkiye’ye hibe olarak verilmiştir. (Yakut ve Yaşar, 2009: 

VII).   

 Marshall Yardımı ve Truman Doktrini çerçevesinde Türkiye’ye gelen yardım, hibe ve 

kredilerle birlikte ekonomi canlanmıştır. Toplumun refah ve huzuru ilk başta artmıştır. Ama bunun 

yanında hem politika hem de ekonomi alanında birtakım sıkıntıların yaşanmasına da sebep olmuştur. 

Başlıca politika değişikliği ekonomi de yaşanmıştır. Özellikle Türkiye bu yardımı alabilmek için 

devletçi ekonomi politikadan vazgeçmeye daha az devletçilik politikası uygulamaya başlamış ve 
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devletçiliğin yerine liberal ekonomiyi benimsemiştir. Bu durum beraberinde ithalatın artmasına neden 

olmuş ve ihracat gelirleri ithalat giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. TÜİK verilerine bakıldığında 

1947’de 244 bin dolar seviyesinde ithalat gerçekleşirken ihracat geliri ise 223 bin dolar seviyesinde 

kalmıştır (TÜİK, 2014: 437). Bu ekonomide uzun bir aradan sonra ilk defa dış ticaret açığı verdiğimizi 

göstermektedir. Bu durum sonraki yıllarda giderek katlanarak arttığı görülmektedir. 1948’de İthalat 

gideri 275 bin dolar, ihracat 196 bin dolar, 1949’da ithalat 290 bin dolar, ihracat 247 bin dolar, 1950’de 

ithalat 285 bin dolar, ihracat 263 bin dolar, 1951’de ithalat 402 bin dolar, ihracat 314 bin dolar, 

1952’de ithalat 555 bin dolar, ihracat 362 bin dolardır (TÜİK, 2014: 437). Bütçe açığı, ithalat ihracat 

dengesizliği DP iktidarı döneminin sonuna kadar devam etmiştir. Hükümet bütçe açıklarını gelen 

yardımlar aracılığı ile kapatmaya çalışmıştır. Bu durum beraberinde üretmeden borçlanmayı getirdiği 

görülmektedir. Marshall Planı çerçevesinde gelen yardım ve krediler daha çok tarım alanında ve 

tarımda makineleşme amacıyla kullanıldığı için bu beraberinde kırsal alandaki nüfusun işsiz 

kalmasına ve köyden kente göçün artmasına sebep olduğu da görülmektedir. Marshall Yardımları 

çerçevesinde gelen para sanayi alanında gerekli yatırımlara tam olarak aktarılamadığı için sanayi 

alanında üretimde istenilen düzeye ulaşılamamıştır (Şahin, 12). 

Demokrat Parti, savaş yıllarının güçlüklerini üstlenen Cumhuriyet Halk Partisi karşısında 

kırdan kente pek çok kesimin değişiklik özlemlerini temsil ediyordu. 1950 seçimleri öncesinde, 

Demokrat Parti'nin ekonomiye ilişkin platformunda iki temel unsur dikkat çekiyordu: Devletin 

ekonomideki yerini küçültmeyi hedefleyen, özel sektörü öne çıkaran, yabancı sermayeye davet 

çıkaran liberal bir anlayış ve tarıma ağırlık veren bir kalkınma stratejisi. Demokrat Parti devlet 

fabrikalarını satacağını, kalkınmaya kırlardan başlayacağını vaat ediyordu. Daha sonraki yıllarda 

partinin önderleri iktisadi kalkınma felsefelerini "her mahallede bir milyoner yaratmak" olarak 

açıklanmıştı (Pamuk, 2014: 226). 

2.Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikaları 

 Demokrat Parti’nin iktidara gelme sürecini açıklamada kullanabileceğimiz bir diğer görüş 

şekli ise Merkez-Çevre Kuramı’dır. Bu kurama göre iktidarı oluşturan bürokrasi yönetim merkezi 

oluştururken, çevre ise, bu merkezin etrafında oluşan yapıdır. Bu merkez-çevre birlikteliği toplumu 

oluşturur görüşüdür (Türköne, 2009: 233). Merkez fiziksel yönlerin dışında daha çok inanç ve 

değerlerin desteklediği bir yapıdır (Shils, 2002: 86). Ülkemizde bu çevre merkez ilişkisini siyasal ve 

toplumsal yapıya uygulayarak ele alan isim Şerif Mardin’dir. Türkiye’de siyaset-din ilişkisi ve 

toplumsal sınıflar arasında bazı genel yorumlarda bulunarak (Mardin, 2009: 37) çevre – merkez 

kuramını açıklamaya çalışmıştır. Demokrat Parti değer ve düşünce bakımından merkezden farklı 

olmayan fakat bazı sebeplerden dolayı merkezden ayrılan bir partidir. Merkezde bulunan CHP’ye ve 

seçkin kamu bürokrasisine karşı ortaya çıkmıştır. Bu noktada bürokrasiden, CHP’den memnun 

olmayan ama kendini ifade edemeyen çevresel kesimlerde DP’nin etrafında yer almaya başlamıştır. 

Bunun yanında DP’nin yönetim kısmı ise merkezdekiler tarafından oluşmaktadır. Böyle bir ortamda 

DP 1950 seçimlerini kazanmış ve böylelikle çevre de merkeze taşınmıştır (Gündoğmuş, 2012: 144). 

DP’nin iktidara gelmesinde demokrasi söylemi, ekonomik olarak halkın refaha erişmek istemesi, 

CHP’nin söylemlerinin zayıf kalması, sesini duyurmak isteyen kitlelerin DP’ye yönelmesi gibi 

etmenlerde DP’nin iktidara gelmesinde etkili olan faktörlerdir.   

Demokrat Parti’nin 1950 seçimleriyle beraber iktidara gelmesiyle uyguladığı temel ekonomik 

politika ülkenin önceden uygulanan karma ekonomik politikasında fazla değişime gitmeden özel 

teşebbüsü ve liberal ekonomiyi ön plana çıkaran ve özel teşebbüsün gelişmesine yönelik bir politika 

benimsendiği görülmektedir (Erdoğan, 2008: 46). DP kurulduğu günden itibaren devletin ekonomiye 

müdahalesini sert bir şekilde eleştirmiştir. DP iktidara geldiği ilk günden itibaren ise liberal bir 

http://www.intoba.org/
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ekonomi benimsemiş ve ithalata getirilen kısıtlama ve engeller kaldırılmıştır. Özel sektörün kullanımı 

için kredi imkânları artırılmış ve kredi faizleri eski yüksek seviyelerin altına çekilmiştir. Bu dönemde 

ayrıca yabancı sermayenin ülkemize girmesi yönünde kolaylaştırıcı adımlar atılmıştır. Bunun yanında 

DP'nin liberalizm anlayışı, sadece özel sektöre yer verilmesi anlamında değil; devlet sektörünün de 

ekonomide yer almasını kaçınılmaz görüyordu (Albayrak, 2004: 303). 1950 seçimleri öncesinde 

DP'nin seçim bildirgesinde, CHP'nin iktisadi ve mali politikasının kısırlaştırıcı olduğunu ileri sürerek, 

devletin milli ekonomiye yüklediği ağır külfetleri ortadan kaldırmayı hedefliyordu. (Kişi, 2005: 95) 

1950 sonrasında Demokrat Parti iktidarı tarafından başlatılan önemli bir diğer değişiklik de ithalatın, 

özellikle de tüketim malları ithalatının serbestleştirilmesidir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ithalat 

yapılamaması nedeniyle biriktirilen döviz rezervlerinin yanı sıra, dünya piyasalarında 1947 yılında 

başlayan ve Kore Savaşı ile devam eden konjonktür, hammadde talebini ve fiyatlarını yükseltmiş, 

artan ihracat gelirleri de ithalat hacminin hızla genişlemesine olanak sağlamıştı. Demokrat Parti 

iktidara gelmeden önce kamu iktisadi kuruluşlarının özel sektöre satışını da öngörüyordu. Ancak özel 

sektörün bu işletmelerle ilgilenmemesi nedeniyle, bir süre sonra bu hedeften vazgeçildi (Pamuk, 2014: 

227). 

 DP’nin iktidarda olduğu 1950-1960 yılı arasında da 1954 yılı bir dönüm noktası kabul 

edilmektedir. Uygulanan iktisat politikaları açısından 1954 yılına kadar liberalizasyon politikaları, 

ancak 1954 yılından sonra ise devletçi ve müdahaleci iktisat politikaları ön plana çıkmıştır (Erdoğan, 

46: 2008) Bu dönemde ekonomik refahı sağlayacak ekonomik liberalizmin yanı sıra, halka daha çok 

özgürlük ve eşitlik sağlayacak, köylüye kendisini hor görmeyecek bir devlet, memura yeterli maaş, 

işçilere sendika ve grev hakkı, basına ve aydınlara fikir özgürlüğü, üniversiteye özerklik, Doğuya 

kültürel kalkınma, kısaca baskısız, işkencesiz bir yönetim ve insan haklarını ön plana çıkardılar (Kişi, 

2005: 96). 

2.1. Demokrat Parti’nin Tarım Politikaları 

 1950 senesinde DP iktidara gelinceye kadar hızlı sanayileşme politikalarının etkisiyle tarım 

sektörü hedeflenen düzeyde gelişmeyi gösterememiştir. DP döneminde ise “tarımsal kalkınmaya” 

öncelik verildiği görülmektedir. DP iktidarının tarım öncelikli kalkınma projesinin temelini ekilebilir 

tarımsal alanların arttırılıp geliştirilmesi ve tarım sektörünün pazar ekonomisine daha büyük pay 

sağlanması ilkeleri oluşturmuştur (Oktar ve Varlı, 2010: 10). DP iktidara geldikten sonra Adnan 

Menderes tarımla ilgili bir konuşmasında şu konulara değinmiştir: “Türkiye’nin yüzde sekseni 

köylerde yaşıyor. Köylerde üretim toprağa bağlıdır. Toprak iyi tohum ister, gübre ister, makine ister, 

sulama ister. Köylümüz bunları bir başına yapamaz. Devlet olarak ona elimizi uzatmamız gerekli. 

Ziraat Bankası yoluyla kooperatifler yoluyla ucuz faizli krediler sağlayacağız. Köylümüz bunları 

kullanarak makine alacak. Tohumunu ithal edeceğiz, onu ekecek, ucuz gübre sağlayacağız, onu 

kullanacak. Bunlar da yetmez, malını pazara götürmesi için yol yapacağız. Sağlığını koruyabilmek 

için içme suyu getireceğiz. Bu da yetmez. Mahsulünü değer fiyatıyla satmasını temin edeceğiz.” 

(Bayar, 1969: 137). 

 Demokrat Parti iktidarı tarafından ekonomide gerçekleştirilen önemli değişiklik, tarım 

kesiminin gelişmesine verilen önem ve desteğin artmasıdır. Tarıma destek için ilk aşamada Marshall 

Planı'ndan sağlanan fonlar ile tarımsal araç, makine ve özellikle de traktör ithalatı ve bu alanda kredi 

desteği sağlandı. Böylece ülkedeki pulluk, traktör ve traktör pulluğu sayıları hızla arttı (Pamuk, 2014: 

226). Tarıma ciddi yatırımlar sağlandı ve sübvansiyonlar verildi. Bütün bunlar beraberinde tarımda 

kullanılan toprakların tarihte görülmeyecek biçimde artmasına ve tarımsal üretimin hızla yükselmesini 

sağlamıştır. Tarım verilerine bakıldığında daha önce yalnız % 18’i ekili olan tarım (Yılmaz, 2019: 60) 

alanı, yeni dönemde birkaç yılda iki katına çıkarılmıştır. Bunun yanında haşeratla mücadele, tohum 
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ıslahı, sulama vb. önlemler, desteklenmiş ve bu konularda resmi kurumlar başta olmak üzere pek çok 

kuruluş faaliyette bulunmuştur. 1950’li yıllarda tarım üretimi her yıl % 3,3 oranında artmış, ayrıca 

hızlı kara yolları yapımı kırsal ve köylerde yaşayıp çalışanların ortak ve merkezdeki pazar 

ekonomisine bağlanmasına katkı sağlamıştır. 

 DP iktidarının ilk dönemlerinde tarımdaki başarısı aşağıda sayılan nedenlerden dolayı 

gerçekleştirilmiştir (Eroğul, 2003: 142). 

- Devlet topraklarının bir kısmı köylüye dağıtılmış, boş topraklar işletmeye açılmış ve meraların bir 

kısmı ekim alanı haline getirilerek tarımsal alan genişlemiştir. 

- Gizli işsiz konumunda olan nüfusun bir kısmı yeni açılan tarımsal alanlarda istihdam edilerek DP 

iktidarının ilk yıllarında işsizliği azaltıcı etki yapmıştır. 

- Tarım kesiminde emeğin verimliliğini artırmak amacıyla yaygın bir makineleşmeye gidilmiş, kısa 

bir süre içerisinde, traktör sayısı yaklaşık on misli artırılmıştır. Ayrıca, tarımsal alet ve makineler ithal 

edilip, kolay işleyen bir kredi mekanizması yoluyla bu araç ve gereçler köylünün kullanımına 

sunulmuştur. 

- Tarımsal ürünlerin taşıma ve depolanması için yeni önlemlerin alınması, ürünlerin düşük fiyatlarla 

hemen elden çıkarılmasını önleyerek gerçek fiyattan satılması sağlanmıştır. 

- Ziraat Bankası kanalıyla, tarım kesiminin kredi ihtiyacı geniş ölçüde karşılanmış, tarımsal ürün 

fiyatları yükseltilerek üreticilere daha fazla nakit girişi sağlanmıştır. 

 Tarım kredi miktarının kullanımına bakıldığında ise 1950 yılında 810 milyon TL iken, 1960 

yılında 4,7 milyar TL’ye yükseldiği görülmektedir. Tarım sektörü aynı zamanda taban fiyat 

uygulamaları ve destekleme alımları aracılığıyla da desteklenilmeye çalışılmıştır. Toprak Mahsulleri 

Ofisi (TMO) tarafından taban fiyatlarında, üreticiye önemli bir kâr bırakıldığı görülmektedir. Yüksek 

taban fiyat uygulamaları neticesinde tarımsal üretim çok büyük miktarda arttığı da görülmektedir 

(Erdoğan, 2008: 91). Örneğin buğday üretimi 1940’ların sonunda iki buçuk milyon civarından DP 

dönemi sonlarında sekiz buçuk milyon tonlara, arpa üretimi 1940’ların sonlarında 1 milyon ton 

civarından 1950’lerin sonunda üç buçuk milyon ton civarına yükselmiştir (TÜİK, 2014: 174).  

 DP Dönemi’nde ekili dikili arazilerin artışında, traktörlerin yanı sıra yasal düzenlemelerden 

de yararlanıldı. DP, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun büyük toprakların dağıtılmasını öngören 

maddesini uygulamadı, devlet mülkiyetindeki tarıma elverişli arazilerin ve meraların küçük üreticilere 

veya topraksız köylüye dağıtılmasını öngören maddelerinin uygulanmasını sağladı. Bu şekilde üretime 

açılan araziler ve meralar, 1950'li yıllarda üretime açılan tüm toprakların neredeyse yarısını 

oluşturuyordu. Bu uygulama toprakların Kürt aşiret reislerinin elinde toplandığı Güneydoğu Anadolu 

dışındaki bölgelerde küçük üreticiliğin güçlenmesini de sağladı. Böylece daha önce ekilmeyen geniş 

arazi ve topraklar üretime açıldı. Ekili arazilerin toplam miktarı Dünya Savaşı'nın sonundan 1950 

yılına kadar % 10, 1950'li düzeylerinin üzerine çıkan tarımsal üretim ise 1953 yılına kadar % 40 arttı. 

1960 yılına gelindiğinde tarımsal üretim miktarı 1948 senesindeki miktarın % 60 üzerine çıkmıştı, 

İkinci Dünya Savaşı öncesindeki tarım arazilerinin iki katına yakındı. Son 200 yılda Türkiye'de ekili 

alanların ve tarımsal üretimin bu kadar hızlı artış gösterdiği bir başka dönem görülmemiştir (Pamuk, 

2014: 228-229). Yalnız mera ve çayırların tarıma açılmasının olumsuz bir yanı da vardır. O da 

hayvanların otladığı kısımlar ve otlak alanlarda eskisine göre bir azalmaya sebep olmasıdır (Oktar ve 

Varlı, 2010: 17). 

 DP iktidarının ilk yıllarında tarımda bu yatımların yanında iklim koşullarının da iyi gitmesi 

tarımda üretim miktarını artırdığı görülmektedir. Yine bu dönemde dünyada tarım ürünlerine Kore 
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Savaşı’ndan dolayı talebin artması ve tarım ürünü fiyatlarının bu gelişmelere bağlı olarak yükselmesi 

de tarımsal ihracatta gelirlerin artmasını sağlamış ve bu da halkın refah düzeyinin olumlu olarak 

gelişmesini sağlamıştır. DP Dönemi’nde hayvancılık alanında da gelişmeler olduğu görülmektedir. 

Bu dönemde, kümes hayvanları ve yumurta üretimi, arıcılık ve bal üretimi, küçükbaş ve büyükbaş 

hayvanların üretimi ve yetiştiriciliğinde önemli artışlar yaşandığı görülmektedir. Hayvancılıkta 

meydana gelen artışlara bağlı olarak et, süt, yapağı, deri, kıl, tiftik üretimi de beraberinde artmıştır 

(Albayrak, 2004: 340). DP iktidarının ikinci yarısında yaşanan kuraklığın da etkisiyle üretim 

miktarında ve gelirlerde azalmalarda görülmüştür. Bu duruma birde yaşanan ekonomik 

devalüasyonların da etkisiyle ekonomik anlamda daralma ve gelirlerde azalmalarda görülmüştür. Ama 

tüm bunların yanlarında genel olarak Demokrat Parti iktidarı dönemine baktığımızda ise tarımsal 

üretimde ve tarımsal gelirlerde ciddi anlamda gelir elde edildiği, bu artışta tarımda teknolojik 

gelişmeleri takip ve özellikle makine kullanımının artmasının etkili olduğunu, bu gelişmelerinde kırsal 

ve köylü nüfusun DP iktidarına destek vermesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

2.2. Demokrat Parti’nin Sanayi Politikaları 

 Demokrat Parti’nin on yıllık iktidarı süresince sanayi sektörüyle ilgili yeterince strateji 

geliştirilmemiş, hükümet ve parti programlarındaki payı ise sadece yüzde 3 dolayında kaldığı 

görülmektedir (Canlı, 2020: 81). Demokrat Parti döneminde, sanayi alanında madencilik, şeker, 

çimento ve dokuma sektörleri başta olmak üzere, özellikle demir ve bakır üretimi arttı; bu da sanayi 

alanında ilerlemeler kaydedilmiştir. Şeker ve dokumanın halkın tüketiminde oynadığı önemli rol, 

Demokrat Parti’nin büyük halk toplulukları tarafından desteğin artmasına neden olmuştur (Eroğul, 

2003: 143). 

 Başbakan Adnan Menderes’e göre, ülkenin sanayi altyapısının hızlı bir şekilde geliştirilmesi 

gereklidir. Bunun için, bütçenin yatırıma ayrılan kısmı artırılmalı, hükümetin bütçe içinde 

kullanabileceği diğer bütün olanaklar ise yine üretim için sevk edilmelidir. Ülkenin toplam üretiminin 

artmasını sağlamak için eldeki tüm olanakların sermayenin üretim amacıyla kullanılmasına bağlıdır. 

Söz konusu üretimde özel sektörün payını yükseltmek için gerekli önlemler alınmalıdır. Özel sektörün 

gelişebilmesi için kendini hukuken ve fiilen güvende hissedebilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yine 

üretimi artırmak için yabancı sermayenin ve gelişmiş üretim, sanayi tekniğinin ülkemize çekilmesi 

için her türlü önlem alınmalı ve gerekli adımlar atılmalıdır (Canlı, 2020: 81).  

 DP iktidarındaki sanayi sektöründe işletme dağılımına bakıldığında 1950 yılında Türkiye’de 

103 kamu işletmesi, 2515 özel sektör işletmesi olmak üzere toplam 2618 imalat sanayi işletmesi 

bulunmaktadır. 1950-1960 yılları arasında imalat sanayi işletme sayısı toplamda yüzde 110 artarak 

2.618’den 5.503’e yükseldiği görülmektedir. 1950 yılında kamu sektörü-özel sektör sanayi dağılımına 

bakıldığında ise; kamu işletmelerinin payının toplam işletmeler içerisinde payı yüzde 3,93’tür. 1960’a 

gelindiğinde ise toplam işletmelerin içerisinde kamu sanayi işletmelerinin payı yüzde 3,98 olduğu 

görülmüştür. 10 yıllık dönemde, kamu imalat sanayisi işyeri bazında yükseliş yüzde 116 iken, özel 

sektör imalat sanayisi işyeri sayısındaki yükseliş yüzde 110 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir 

(Sungur, 2014: 51).  

Demokrat Parti Dönemi’nde planlı programlı bir sanayileşme atılımına gelinceye kadar geçen 

zamanda Türk sanayisinin temel özellikleri değişmediği görülmektedir. Özellikle özel sektörün sanayi 

alanındaki işletmeleri küçük, teknolojisi eski ve geri kaldığı, sermayesinin yetersiz olduğu aşikârdır. 

Ancak hedeflenen düzeyde olmasa da sanayi sektöründe özel sektörde azımsanmayacak bir gelişme 

sağlamıştır (Erdoğan, 2008: 93). 1954'ten itibaren döviz azlığı sebebiyle DP'nin savunduğu liberalizm 

politikasına kısıtlama getirildi. Özellikle ithalatı kısıtlayıcı tedbirler alındığı görülmektedir. Artık 
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sanayi alanında özellikle tesisleşme de devlet yerini almak zorunda kalmıştır. Her ne kadar Türk 

girişimci sınıfı ve ticari zihniyetin gelişmesini sağlamak ve yatırımları teşvik amacıyla kurulan Sanayi 

ve Madenler Bakanlığı beklenildiği gibi sonuç getirmemişse de devletin ekonomi ve sanayi alanındaki 

başat rolü tekrar önemli hale gelmiştir. Hükümet baştan beri savunduğu liberalizm politikasından bu 

sebeplerden dolayı birtakım tavizler vermek zorunda kalmıştır (Baytal, 2007: 556). 

 1950 yılında imalat sanayisinde faaliyet gösteren bütün işletme ve firmalar içerisinde gıda, 

içki ve tütün sektörünün payı yüzde 39’dur. 1960 yılına gelindiğinde ise gıda, içki ve tütün sektörünün 

payı yüzde 34’e gerilediği görülmektedir. Dokuma, giyim ve deri sektörünün payının ise dönem 

içerisinde arttığı görülmektedir. 1950 yılında bu sektörün imalat sanayisi içerisindeki payı yüzde 20 

iken 1960 yılında yüzde 22’ye yükselmiştir. Sanayi alanında en önemli artış taş ve toprağa dayalı 

sanayi sektöründe yaşandığı görülmektedir. Sektörün payı 1960 yılına gelindiğinde yüzde 4’ten yüzde 

7’ye yükselmiştir (Sungur, 2014: 54).  

 DP’nin sanayileşme politikaları çerçevesinde, bugün faaliyetlerini sürdüren birçok önemli 

sanayi işletmesi mevcuttur. Bunların başlıcaları, tarımda makineleşme alanında mühim bir adım 

olarak 1954 yılında kurulan Türk Traktör, 1955 yılında beyaz eşya sektöründe faaliyetlerine başlayan 

Beko ve Arçelik, 1959 yılında otomotiv sektöründe Türkiye’nin önemli atılımlarından biri olan Koç 

şirketler grubunun girişimiyle kurulan Ford Otosan’ı sayabiliriz (Sungur, 2014: 51). Türk Traktör, 

ülkemizde traktör imalatında ve montajında kurulan ilk fabrikadır. 1954 yılında kurulan traktör 

fabrikası 1955 senesinde üretime başlayabilmiştir. Bu fabrika Ankara’da Minneapolis-Moline Türk 

Traktör ve Ziraat Makineleri adı altında faaliyete geçmiştir. Burada Minneapolis-Moline şirketinin 

traktörlerinin montajı yapılmaktaydı (Yıldırım, 2017). Türk Traktör’ün kurucuları arasında Ziraat 

Bankası, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Tariş, Çukobirlik gibi yerli birlik ve kurumlarda yer 

almaktadır (Resmi Gazete, Sayı: 8767, 29 Temmuz 1954). Türk Traktör 1954-1957 arasında 1202 

adet traktör üretmiştir.  

 1950-1960 döneminde sanayi konusunda atılan önemli adımlar şu şekildedir: 

-Özel teşebbüsü geliştirici politikalara öncelik verildiği görülmektedir.  

-Sermayenin artmasının sağlanması ve yabancı sermayenin ülkemize gelmesi için liberal ekonomi 

politikası anlayışı çerçevesinde 1951 yılında Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, (Resmî Gazete, 1951:  

7780, TBMM Zabıt Ceridesi, IX, 9, 1) 1953’te Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu ve 1954 yılında 

Petrol Kanunu uygulanmaya başlanmış ve yabancı yatırımları özendirici bir ortam sağlanmıştır.  

-Alınan dış yardım ve krediler, hazine imkânlarıyla birleştirilerek ekonomide kalkınma için 

harcanmıştır.  

-Altyapı yatırımlarına öncelik verildiği görülmektedir.  

-Tarımsal üretimi artırabilmek için teşvik edici destekleme alımları yapılmıştır  (Ertin, 1998: 166). 

2.3. Demokrat Parti’nin Maliye ve Para Politikası 

Para politikası alışverişlerde kullanılan para miktarının azaltılması ya da artırılması ile 

yönlendirilmektedir. Mesela, Merkez Bankası matbaasının çok çalışması veya ticari bankaların daha 

çok kredi sağlaması, faiz oranlarının veya ıskonto oranlarının düşürülmesi uygulamaları piyasadaki 

para hacminin artmasını sağlar. Para hacminin artması da insanların satın alma gücünün artmasını 

sağlar. Bu artışta, eğer piyasadaki paranın alacağı ürün sayısı az ise, fiyatlar genel seviyesine enflasyon 

olarak yansır (Tepecik, 2013: 156). 
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Demokrat Parti Dönemi’nin para politikalarına bakıldığında öncelikli olarak Türk lirasının 

değerinin korunmaya çalışıldığı, denk bütçenin sağlanmaya ve korunmaya çalışıldığı kredi ve fon 

imkânlarının artırılıp çeşitlenmeye çalışıldığı ve vergi konusunda birtakım düzenlemeler yapıldığı 

gözlenmektedir. 1950 ile 1954 arasında para arzının artması, üretimin artmasını sağlamıştır. Ama 

üretim azalınca para arzının düşürülememesi noktası da enflasyonun meydana gelmesine sebep 

olmuştur (Eroğul, 2003: 147). 

 Başbakan Adnan Menderes, sağlam bir temel üzerinde iyi bir ekonomiye sahip olmanın ilk 

koşulu olarak denk bütçenin oluşturulması gerektiğini savunur. Denk bütçeye sağlayabilmenin koşulu 

ise azami miktarda tasarruf sağlamak ve devlete ait masraflar en aza indirilmelidir. Ülkenin içinde 

bulunduğu konum ve şartları ve ekonomik gücünün sınırlarını kabul ederek iktisadi yapıyla uyumlu 

sağlam denk bir bütçenin uygulanması gerektiğini belirtmektedir (TBMM Tutanak Dergisi, 1950: 26). 

 Demokrat Partinin para politikalarına bakıldığında, uygulanan para politikası ekonomik 

olarak ülkede büyümeyi kolaylaştırıcı nitelikteydi. Ülkede ekonomik ve parasal büyüme sağlanmalı, 

büyümenin önü kesilmemeliydi. Demokrat Parti’nin açıkladığı hükümet programlarında enflasyonist 

bir mali politika izlenmeyeceği vurgulanmıştı, fakat deflasyoncu bir politikanın da iktisadi ve mali 

kaynakları kısırlaştıracağı düşüncesi de vardı. Üretim arttığı sürece ve Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH) 

büyümeye devam ettiği sürece Merkez Bankası kaynaklarının kullanılmasının bir sorun 

oluşturmayacağı görüşünü ileri sürüyorlardı (Çoşar, 2005: 34-35). 1950 ile 1953 yıllarını kapsayan 

dönemde bankaların verdiği kredilerin yüzde 10'luk kısmı kamunun kullanımına sunulurken, geriye 

kalan yüzde 90’lık kısım ise özel sektörün kullanımına sunulmuştur. 1954 ile 1960 yılları arasında 

özel sektörün kullandığı banka kredileri yüzde 80’e inerken kamunun banka kredileri ise yüzde 20’ye 

yükselmiştir. Devlet sektörüne aktarılan krediler içerisinde kamu iktisadi teşekküllerine ayrılan kısım, 

yıldan yıla arttığı gözlenmektedir. Kamu bankalarının bankacılık sisteminde daha aktif bulunması 

dolayısıyla hükümet kamu iktisadi teşekküllerinin zararlarını giderebilmek için bankalara başvurarak 

kredi ihtiyacını karşılama yoluna gitmiştir (Şahin, 2007: 127). 

DP’nin iktidarı süresince tek finans kaynağı Merkez Bankası değildir. Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası dönemin önde gelen bankalarından ve finans kaynaklarından birisidir. 1951’de faaliyete 

geçen bu banka özel sektöre orta ve uzun vadeli sanayi yatırım kredileri sağlamak, Marshall 

yardımlarının dağıtılmasını sağlamak, ithal girdileri için döviz ve teknik yardım da bulunmak 

amacıyla kurulmuştur. 1953’de İstanbul Bankası ve Demirbank, 1954’de İşçi Kredi Bankası, 

Şekerbank ve Vakıflar Bankası, 1955’de Pamukbank, 1958’de Çay Bank, 1959’da Öğretmenler 

Bankası ile banka sayısı artmış ve farklı alanlara sermaye sağlanmıştır. Aynı zamanda bankalardaki 

tasarruf ve birikim miktarının da arttığı gözlenmektedir. Söz konusu bankalar genellikle dönem içinde 

uzun vadeli konut kredileri, ithalat ya da ihracat kredileri vermektedirler (Tepecik, 2013: 157). 

 Demokrat Parti’nin vergi politikalarına bakıldığında dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız 

vergileri artırarak vergi adaletini sağlamaya çalıştığı görülmektedir. Halkın tüketim gücünü düşüren 

ve üretimi imkânlarını kısıtlayıp azaltan vergilerde ve tekel ürünlerinin fiyatlarında indirim yapıldığı 

görülmektedir. Bu dönemde düzenlenen vergiler muamele vergisi, yol vergisi ve hayvan vergisi olarak 

ön plana çıkmıştır. Diğer taraftan, vergilerde yapılması planlanan indirimlerin bütçeyi olumsuz 

etkilemeyeceği de hükümet programlarında belirtilmiştir (Canlı, 2020: 72). Demokrat Parti’nin 

iktidarında uygulamaya çalıştığı para politikaları liberalleşme olarak tanımlansa da açık bütçe, giderek 

kamu harcamalarının giderek artması, genişleyici para politikalarının uygulamada olması tanıma 

uymadığını gösterirken uygulanan politikalar 1950 yıllarında öne çıkan yaklaşımlardan Keynesyen 

iktisat politikasına benzemektedir (Yılmaz, 2019: 71). Para politikasındaki rahat uygulamalar 1958 

yılına kadar sürmüştür. 1958’de IMF ile görüşmelerin sonucunda, Türk parasının değerinin 
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düşürülmesi dâhil, sıkı para politikasına geri dönülmek zorunda kalınmıştır. Merkez Bankası 

kredilerinin kısıtlanması, ticari bankaların kredilerinin dondurulması ve daraltıcı para politikası 

DP’nin son yıllarında uygulamalar arasındadır. Ama maliye politikası tedbirleri yani vergilerin 

artırılması, 1960’tan sonrasına kalmıştır (Tepecik, 2013: 158). 

2.4. Dış Ticaret ve Devalüasyonlar 

 DP iktidarında dış ticaret konusunda belirlenen temel politika liberal ekonomidir. Bu 

dönemde, ithalat ve ihracat tamamen serbest bırakılırken ithalata uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığı 

görülmektedir. Adnan Menderes, Birinci Hükümet Programında, dış ticaret politikasını istikrara 

kavuşturmak için gerekli kararların alınacağını ifade ederek, ülkenin dış ticaretinin istikrarsız yapısına 

vurgu yapmış ve dış ticaret politikasının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir (Canlı, 2020: 84). 

 DP hükümetleri, ekonomik başarının çözümünü dış kredi desteğinde aramışlardır. Özellikle 

Menderes hükümetleri döneminde dış kaynaklara bağımlılığın iyice arttığı gözlenmektedir. Değişen 

ekonomik politika ve dış krediler ile en çok yardımı sağlayan Türkiye’nin müttefiki ABD yardımları 

ön plana çıkmıştır. Türkiye'nin dış destek ve ekonomik yardım arayışı, DP iktidarından önceki 

tarihlerde de görülür. İlk olarak, Truman Doktrini ile ABD'nin, Yunanistan'ın yanında Türkiye'yi de 

programa almasıyla dış yardımlar başlamıştır. Bu durum, Amerika’nın çıkarları dışında II. Dünya 

Savaşı sonrası Sovyet tehdidi altında olan Türkiye'nin de işine geliyordu (Baytal, 2007: 562). Ancak 

dış ticaret benimsenen liberal politika, 1950 yılından itibaren dış ticaret açığının sürekli olarak 

artmasının ana nedenidir. Yüksek dış ticaret açığı 1950’den itibaren iki yıl içinde de Merkez 

Bankası’ndaki altın rezervlerinin üçte birinin harcanmasına neden olduğu görülmektedir. Bu durumun 

sonucunda Merkez Bankası tarafından daha önce serbest bırakılan altın satışları durdurulmak zorunda 

kalmış ve 1953 yılında ithalatta liberal politikaya son verilmiştir. Dış ticaretteki takip edilen liberal 

politikanın başarılı olunamamasının ve liberal ekonominin sürdürülememesinin ana nedeni 

Türkiye’nin cumhuriyetin ilanından beri ihracat yapısının tarım ürünlerinin ötesine geçememesiydi. 

Yalnızca tarım ihracatına dayalı ve 5-6 tarım ürününe (tütün, pamuk, fındık, kuru üzüm, incir) dayalı 

bir liberal ekonomi sisteminin sürdürülebilmesi düşünülemezdi (Taş, 2004). 1955'ler ve sonrasında 

alınan dış yardım ve kredilere rağmen ekonomideki istikrarsızlık ve dış ticaret açığı 

engellenememiştir. Dışa bağımlı hale gelme, döviz kurlarındaki sürekli yükselme DP hükümetini iç 

kaynak aramaya götürmüştür. Bu durum karşısında bu dönemde yoğun olarak görüldüğü üzere 

yabancıları teşvik edici birtakım yasalarla bunu gerçekleştirmeye çalışması dönemin belli başlı 

özellikleri arasındadır (Baytal, 2007: 563). 

 1951-1960 yılları arasında Türkiye’ye yatırım amacıyla gelen toplam 548.442 bin TL (548 

milyon TL) yabancı sermaye yatırımına karşılık 513.912 bin TL (yaklaşık 514 milyon TL) yerli 

sermaye yatırımı bu yabancı yatırımlarla beraber ekonomiye katılmıştır. DP döneminde Türkiye’ye 

gelen yabancı sermaye, kendisine eşit veya yakın miktarda bir yerli sermayeyi de ekonomiye 

kazandırmıştır. Genel olarak bakıldığında; 1950-1960 yılları arasında Türkiye’ye gelen yabancı 

sermaye miktarında bir artış görülmektedir. Bu artışın gerçekleşmesinde bu dönemde çıkarılan 

yasaların (özellikle 6224 ve 6326 sayılı yasaların) bir etkisi de olduğu görülmektedir. Ancak dönem 

içerisinde yabancı sermaye artışı devamlı ve sürekli olmamıştır. Belli dönemlerde duraklamış ve 

azalmıştır (Sungur, 2014: 67). 

 Hem DP döneminde hem de öncesinde ekonomik olarak ülkede paranın değerini düşüren 

gelişmeler yaşanmıştır. İlk önce ülkemizde 1946 yılında özellikle dış etkilere bağlı olarak değer kaybı 

yaşanmıştır. Bu olay cumhuriyet tarihinde ilk devalüasyon olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde 

diğer ülkeler tarafından devalüasyon yapılması, ülkenin dış ticaretinin devamlılığı açısından bazı 

http://www.intoba.org/
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endişelere sebep olmuştur. Bu durum karşısında da 7 Eylül 1946 tarihinde Cumhuriyet tarihinin ilk 

devalüasyonu gerçekleştirilerek TL %54 oranında devalüe edilmiş yani değer kaybına uğradığı, 

doların yükseldiği görülmektedir (Alper ve Balaban, 2013:19). DP iktidarı 1954 yılı sonrasında 

ekonominin günden güne kötüye gitmesine rağmen devalüasyon gerçekleştirmemiş ve uluslararası 

ekonomik kurum ve kuruluşların tavsiye ettikleri istikrar tedbirlerini bir süre uygulamamıştır. Bu 

durum ihracat yapmayı zorlaşmıştır ve dışarıya mal satılamaz duruma gelinmiştir. Bununla beraber, 

DP’nin istikrar önlem ve uygulamalarını yürürlüğe koymaya mecbur kalması için dış yardım veren 

ülkeler, kurum ve kuruluşlar verdikleri kredileri azalttıkları görülmektedir. Döviz darboğazına 

girilmesi, ithalatın da daralmasının ana nedeni olmuştur. Gerekli ithal malları azlığı sanayide üretimi 

de olumsuz etkilediği görülmektedir. Ayrıca büyüme hızı da yavaşlamıştır. Sonuç olarak, ülkemizdeki 

ekonomik büyümenin dış yardımlara bağımlı hale geldiği görülmektedir (Sungur, 2014: 96). 

 Başbakan Adnan Menderes’in ekonomi politikasında değişikliğe gitmek istemesi, başta o 

dönem ABD olmak üzere uluslararası kredi çevrelerinde birtakım rahatsızlıklara neden olduğu 

görülmektedir. 4 yıl süren zor mücadelelere rağmen 1958 yılına kadar Türkiye’ye dışarıdan kredi 

verilmeyip gerekli destek sağlanmamıştır. 1958’de ağustos ayındaki devalüasyon kararının akabinde 

kredi sağlama konusundaki engellemeler yavaş yavaş kaldırılmıştır. 4 Ağustos 1958 tarihinde 

ekonomide alınan istikrar tedbirleri ile TL % 68.9 oranında devalüe edilmiş ve doların değeri TL 

karşısında artmıştır (Karluk, 1997: 509). Ancak, 1959 yılının ilk çeyreğinden itibaren söz verilen dış 

yardıma ilişkin olarak DP ile ABD arasında çıkan anlaşmazlığında etkisiyle, yardım talebi için önce 

Almanya ardından Sovyetler Birliği ile görüşmelere yönelmek zorunda kaldığı görülmektedir (Ekzen, 

2009: 47).  

2.5. Demokrat Parti Dönemi’nde Yabancı Sermaye 

 DP Dönemi’nde yabancı sermayeye ilişkin politikaların etkileri ödemeler dengesi 

çerçevesinde görülmektedir. 1950-1960 dönemi ödemeler bilançosunda sermaye hareketlerine 

bakıldığında; 10 yıllık DP iktidarında ülkemize toplam 101 milyon dolar civarında yabancı sermaye 

girişi olduğu görülmektedir (Sungur, 2014: 65). DP hükümeti, ekonomide liberalizm politikası 

çerçevesinde başta ABD olmak üzere, Batılı demokratik devletlerle daha sıkı bir işbirliği yapılacağını 

açıklayarak ülkede girişimci sınıfının oluşmasını hedeflemekteydi. Bu sınıfın oluşmasında ve bu 

politikanın benimsenmesinde yabancı uzmanların önemli bir etkisi bulunmaktaydı. DP'nin iktidarı 

devraldığı 1950 yılından itibaren izlediği ekonomik politikalar Barker Raporu olarak da adlandırılan 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Menderes hükümetiyle yaptığı işbirliği çerçevesinde 

hazırlanan rapora dayanmaktaydı (Albayrak, 2004: 305). 

 Demokrat Parti Dönemi’ne bakıldığında yabancı sermayeyi ülkeye çekmek adına birçok 

kanun çıkarılmıştır. Bu kanunların başlıcaları şunlardır: 

-5583 Sayılı 04.03.1950 tarihinde çıkarılan kanun (Resmî Gazete, 1950: 7448, TBMM Tutanak 

Dergisi, VIII, 25, 4, 57). 

-5821 Sayılı 09.08.1951 tarihinde çıkarılan kanun (Resmî Gazete, 1951: 7780, TBMM Zabıt Ceridesi, 

IX, 9, 1). 

-6224 Sayılı 23.01.1954 tarihinde çıkarılan kanun (Resmî Gazete, 1954: 8615, TBMM Tutanak 

Dergisi, IX, 27, 4, 30). 

-6326 Sayılı 16.03.1954 tarihinde çıkarılan kanunu belirtebiliriz (Resmî Gazete, 1954: 8659, TBMM 

Zabıt Ceridesi, IX, 29, 4, 60). 
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Demokrat Parti iktidarında yabancı sermaye ile ilgili olarak yapılan ilk düzenleme 4 Mart 

1950 tarihinde kanunlaşan “Hazinece Özel Teşebbüse Kefalet Edilmesi ve Döviz Taahhüdünde 

Bulunulmasına Dair Kanun” (Resmî Gazete, 1950: 7448, TBMM Tutanak Dergisi, VIII, 25, 4, 57) 

isimli yasadır. Söz konusu kanun, ülkemizde yabancı sermaye ile ilgili ilk düzenleme olma özelliği 

taşımaktadır. Bu kanunla birlikte ülkemize gelen yabancı sermayeye belli kurallar çerçevesinde 

transfer garantisi verildiği görülmektedir. Ayrıca dışarıdan borç para almak isteyen işletme ve 

kuruluşlara borçları dövizle transfer etme imkânı da sağlandığı görülmektedir (Sungur, 2014: 63). 

Türkiye’nin, 9.Dönem, 20.Hükümeti’nin İktisat ve Ticaret Bakanı Fethi Çelikbaş6 bir 

demecinde "Dış Kaynakların ülkemize girmesi esas mücadelemiz olduğu için anaparaya en geniş 

olanaklar bağışlanmıştır", ifadesiyle Demokrat Parti Hükümeti’nin dış sermaye konusundaki 

görüşleri açısından bizim bir izlenimde bulunmamızı sağlamaktadır (Kütüklü, 2008: 10). 

DP döneminde, yabancı sermayenin ülkeye girişi sürerken Türkiye’de petrol araştırmaları ve 

işletmeciliğinin liberal ekonomi çerçevesinde serbest rekabete açılması için 12 Kasım 1952 tarihinde 

3/15833 sayılı kararname çıkarılmıştır. Bu kararnameden sonra yabancıların petrol yatırımları 

konusunda ülkede çalışmalarda bulunabileceklerine dair çalışmalar da başlamıştır (Kökyay, 2008: 

101). Ülkemize yabancı sermayenin yatırımıyla ilgili yapılan düzenleme ve kanunlar ile 1954 yılına 

kadar hedeflenen sonuç elde edilemeyince, hükümet yeni bir kanuni düzenleme de bulundu. Bu petrol 

yasasının hazırlanmasında İsrail Petrol Kanunu’nu hazırlayan ve ABD’de Petrol Dairesi Başkanlığı 

yapan Max Ball, ülkeye davet edilerek Petrol Kanunu’nun hazırlanmasında önemli rol oynamıştır 

(Haykır ve Demir, 2017: 258). 18 Ocak 1954 tarihinde kabul edilen 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 

Teşvik Kanunu (Resmî Gazete, 1954: 8615, TBMM Tutanak Dergisi, IX, 27, 4, 30) ile DP iktidarı, 

Türkiye’de yabancı sermayenin madencilik ve petrol alanları başta olmak üzere olmak ülkeye girişine 

izin verdiği görülmektedir. Bu kanunla ülkenin ekonomik açıdan gelişimine yararlı ve sadece Türk 

özel teşebbüslerine açık olan her türlü faaliyet alanı ve konusu, yabancı sermaye yatırımlarına da açık 

hale getirildiği görülmektedir. Ülkeye gelecek olan yabancı sermayeye daha geniş çalışma alanı ve 

hukuki güvence sağlanmaya çalışılmıştır (Zarakolu, 1954: 594). 

 Günümüzde Türkiye’de yer alan yabancı sermayeli işletmelerin pek çoğu DP iktidarında 

kurulmuştur. Mesela; 1951 yılında Türkiye’de ilk yatırımda bulunan Unilever, 1952 yılında Koç ile 

işbirliğiyle Türkiye’de ampul üretimine başlayan General-Electric, 1954 yılında Minneapolis-Moline 

ortaklığıyla ülkemizde faaliyete başlayan Türk Traktör, 1954 yılında İsviçre Migros Kooperatifler 

Birliği ve İstanbul Belediyesi’nin teşvikiyle kurulan Migros Ticaret A.Ş., 1957’de Türkiye’de 

faaliyetlerine başlayan Pfizer Türkiye, 1955 yılında Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı oteli olarak faaliyete 

başlayan İstanbul Hilton, 1956 yılında İstanbul’da faaliyete başlayan Türk Philips Sanayi A.Ş., 

1957’de faaliyete başlayan BP Petrolleri A.Ş., 1958 yılında Koç ve Siemens işbirliğiyle kurulan Simko 

A.Ş., 1958 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş., 1959 yılında 

Koç ortaklığıyla kurulan Ford Otosan, 1959 senesinde ülkemizde faaliyete başlayan Singer, 1960 

senesinde ülkemizde faaliyetlerine başlayan Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. ülkemizde yabancı sermayeli 

veya yabancı sermaye ortaklı kurulan ve faaliyetlerini sürdüren şirket ve kuruluşlardır (Sungur, 2014: 

64). Demokrat Parti iktidarı döneminde bu girişim ve teşviklere rağmen yabancı sermaye istenilen ve 

hedeflenen seviyede ülkemize gelmemiştir. Yabancı sermaye desteği ve girişimiyle ülkede amaçlanan 

 
6 Fethi Çelikbaş 1912 yılında Burdur’da doğmuştur. Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. İktisadi, Mali ve Siyasi Bilimler alanında 

profesördür. Türk Ofisi raportörlüğü yapmıştır. Siyasi Bilgiler Okulu Türk İnkılap Tarihi öğretim üyeliği yapmıştır. Siyasi Bilgiler Okulu 

Müdürü ve Dekanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ankara Ziraat ve Veteriner Fakültesi Ekonomi hocalığında görev almıştır. IX. Dönem 
Burdur Milletvekilidir. Avrupa Konseyi Türk Heyeti Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 20. Hükümet Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 20.Hükümet Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. Fethi Çelikbaş 2009 yılında 

vefat etmiştir. (TBMM Albümü 1920-2010, Cilt: II, Gökçe Ofset Matbaacılık, s.550). 
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gelişim ve değişimi sağlamadığı görülmektedir. Bu dönemde DP iktidarı pek çok düzenlemede 

bulunup kanun çıkarsa da ülkemize gelen yabancı sermaye az miktarda gerçekleşmiştir.  

2.6. Gelir Dağılımı ve Ekonomik Büyüme 

 Bir ülkedeki gelir dağılımına bakıldığında kişi başına düşen gelir arttığında refah seviyesinin 

artacağı ön görülmektedir. Ama kişi başına düşen milli gelir refah düzeyinin artışını sağlarken, refah 

seviyesindeki yükselişi belirten artış gelir dağılımına iyileştirme sağlayacağı manasına gelmeyebilir 

(Yılmaz, 2019: 79). 1946-1953 yılları arası dönem itibariyle önemli seviyede artış sağlayan güçlü 

büyüme, ülkedeki bütün toplumsal kesimlerin gerçek anlamda gelirinin artmasına olanak sağlayan 

koşulları oluşturmuştur. Araştırma neticesinde ortaya çıkan istatistiksel veriler bu verileri bize 

sunmaktadır. Fakat gelir dağılımı yapılırken, gerçek anlamda bir yükselimin sağlanması adaleti 

sağladığı manasını tek başına taşımaz (Boratav, 2005: 103). 

 Birinci Menderes Hükümeti’nin hükümet programında ekonomik büyüme ve kalkınma 

konusunda şu ifadelere yer verildiği görülmektedir. “Nüfusumuzun yüzde sekseni ziraatla meşgul 

bulunmakta, Türkiye'de ziraat milli ekonominin ticaretimizin ana kaynağını teşkil etmektedir. Bunun 

içindir ki milli gelirin artması ve her sahada kalkınmanın ana şartı bu temelin kuvvetlenmesi suretiyle 

mümkün olabilecektir.” (Birinci Dönem Adnan Menderes Hükümet Programı). 

 1950 yılında, cari fiyatlar üzerinden bakıldığında tarımın GSMH’ya katkısı 4 milyar TL, 

sanayi sektörünün katkısı 1,4 milyar TL, hizmet sektörünün katkısı ise 4,2 milyar TL olduğu 

görülmektedir. 1960 yılına tarım sektörü cari fiyatlar üzerinden 17,6 milyar TL, sanayi sektörü 8 

milyar TL, hizmet sektörü de 20,9 TL milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Sabit fiyatlar üzerinden 

hesaplanan sektörel büyümelere bakıldığında; 1950 yılında tarım sektörünün GSMH’ya katkısı 15,7 

milyar TL’den 1960 yılında 26,5 milyar TL’ye yükselmiştir. Sanayi sektörünün büyüklüğü ise 5 

milyar TL’den 11,1 milyar TL’ye çıkarken, hizmet sektörünün büyüklüğü de 17,6 milyar TL’den 33,1 

milyar TL’ye ulaşmıştır (Sungur, 2014: 104).  

1950'den sonra tarımda makineleşme ülkenin tarım alanında bir tahıl ihracatçısı durumuna 

gelmesini sağlandı. Özellikle dört yıl içinde (1950-1954 arasında) Türkiye, yılda % 13'lük gibi hayli 

yüksek bir ekonomik büyümeye sahip olmasında tarımın etkisi çok fazladır (Baytal, 2007: 554). 1950-

1953 yılları arasında ekonomideki büyümeyi artıran genişletici politikalar, bu dönemden sonra 

ihracatın duraklamaya başlaması, yeterli finans kaynaklarının o dönem için bulunamaması sebebiyle 

enflasyonu artırmaya başladı. Ve bu da kamu kesiminin yükünü iyice artırdı. Azalmaya başlayan 

ithalatla birlikte kapasite kullanım seviyesinin düşmesi toplam mal arzının azalmasına neden oldu. 

1954’ten itibaren dış kaynaklardaki azalmaya rağmen hızlı büyüme amacından vazgeçilmeyerek kamu 

yatırımlarının artarak devam ettiği görülmektedir. Bu şartlarda genişletici para ve kredi politikaları 

ülkenin kalkınması için yatırımlara destek amaçlı kullanıldığı görülmektedir (Çoşar, 2005: 36). 

1955 yılından itibaren millî gelirin büyüme hızı bariz bir şekilde yavaşlamıştır. Ülkede artan 

enflasyon nedeniyle birtakım mallarda sıkıntılar ortaya çıkarken fiyatlar yükselmiş, kuyruklar 

uzamaya başlamış ve bunun sonucunda karaborsacılık ortaya çıkmıştır. Devlet önlem olarak 1955 

yılının Temmuz ayında, “Millî Koruma Kanunu’nu” (TBMM Zabıt Ceridesi, 1940, IV, 8, 1, 27; 

Düstur, 3.Tertip, Cilt: 21, 1940; Resmi Gazete, 1940: 4417) sert bir şekilde uygulamaya koymuştur 

(Kuyaksil, 1994: 96). Bu dönemde ayrıca DP’nin denk bütçe hedefi, hızlı büyüme hedefi ile 

çelişiyordu ve vergi dışında finansman araçlarını kullanırken denk bütçe politikasını sürdürebilmek 

zor bir uygulamaydı. Bu iki durum, denk bütçe politikası uygulamasını önemli ölçüde sınırladığı 

görülmektedir (Çoşar, 2005: 38). Demokrat Parti döneminde meydana gelen kamu açıklarının artışını 

önlemek ve kapatmak için halktan toplanan vergilerin yeterli düzeyde olmaması iç borçlanmaya yol 
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açtığı görülmektedir. Bu dönemde borçlanmadan dolayı ortaya çıkan yüksek faiz oranları gelir 

dağılımını olumsuz şekilde etkilediği görülmektedir (Yılmaz, 2019: 81). 

3. Sonuç 

 DP 14 Mayıs 1950 seçimleri sonrasında iktidara geldikten sonra pek çok alanda olduğu gibi 

ekonomik alanda da birtakım gelişim ve değişmeler gerçekleşmiştir. Ülkede yaşanan bu gelişim ve 

değişimin ekonomideki yansıması devletçi ekonomi anlayışı yerine, liberal ekonomi yani serbest 

ekonomi politikalarının uygulanmasıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da kurulan Avrupa 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Marshall Yardım Planı ve Truman Doktrini çerçevesinde kurulan 

ekonomik kurum ve kuruluşlara Türkiye’de üye olmuştur. Türkiye’nin 1930’lardan beri izlediği 

devletçi, korumacı ve kendi kendine yetmeye çalışan ekonomik politikalardan vazgeçildi. DP 

döneminde ithalat büyük ölçüde liberal politika çerçevesinde yürütüldü.  

 Demokrat Parti döneminde liberal ekonomiye geçiş, günümüzde dahi dönemin şartları tam 

olarak dikkate alınmadan tartışılan ekonomik konulardan biridir. Bunun başlıca sebebi ülkemizde 

liberal ekonomideki politikalar ekonomik kurallarla oluşturulmaktan ziyade siyasi karar ve 

argümanlar neticesinde oluşmuştur. Bu sebeple siyasi istikrarsızlık beraberinde ekonomiyi olumsuz 

anlamda etkilemiş, ülkenin hiç alışık olmadığı ithalatçı politika ve beraberinde enflasyonun ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. DP döneminde ekonomide belirgin gözle görülür bir büyüme 

gerçekleşmiştir. Ayrıca bu dönemde dışa bağımlılık artmıştır. Ekonomik alanda çıkarılan kanunlar, 

başka ülkelerden alınan dış borçlar, yabancı yatırımın ve dış sermayenin ülkemize gelmesi için yapılan 

teşvik gibi yasal ve hukuki düzenlemeler DP’nin ekonominin büyümesi ve ülkenin kalkınması için 

yaptığı faaliyetler arasında yer almıştır. 

 Özetle DP, savaş yılları sonrasında savaş yıllarının getirdiği ekonomik faturayı ve 

huzursuzluğu kullanarak iktidara gelmiştir. DP kendi döneminde eski ekonomi politika ve 

uygulamalar dışında bir politika olan liberal ekonomiyi benimsemiştir. Dönemin başlarında dış yardım 

ve kredilerle özellikle tarıma dayalı ekonomide iklim şartlarının iyi gitmesi ve tarım arazilerinin 

genişlemesiyle birlikte ekonomik olarak refah yıllarını vatandaşlarına yaşatsa da sonraki yıllarda iklim 

şartlarının kötüye gitmesi, dış yardım ve kredilerin azalması sonrası ekonomi kötüye gitmeye 

başlamıştır. Bu kötüye gitme ülkenin para politikalarına yansımış ve para değer kaybederek 

devalüasyon gerçekleşmiştir. Bu durumda alım gücünü ve ekonomik kalkınmayı olumsuz etkilemiştir. 

DP dönemi ekonomik anlamda inişli-çıkışlı bir çizgi izlemiştir. DP dönemi yaşanan ekonomik 

şartlarında etkisi ve beraberinde siyasi gelişmelerle birlikte askeri müdahale sonucu son bulmuştur. 

Bu dönemin ekonomik şartlarının etkisi DP dönemi sonrası da ekonomik anlamda etkisini 

sürdürmüştür. 
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Ekler  

Ek-1: 1946 Devalüasyonu ile ilgili 8 Eylül 1946 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ne yansıyan haber. 

 

Ek-2: 1958 Devalüasyonu ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi’ne yansıyan haber 5 Ağustos 1958. 
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YENİ ASUR DÖNEMİ METİNLERİNDE GEÇEN LÁḪḪİNU VE LAḪḪİNATU UNVANLI 

GÖREVLİLER* 

Özet 

Yeni Asur dönemi (M.Ö. ± 911-612) metinleri içinde birçok din görevlisiyle 

karşılaşılmaktadır. Láḫḫinu/LÚ.láḫ-ḫi-ni ve feminen hali laḫḫinatu/MÍ.laḫ-ḫi-nat bu görevlilerden 

biridir. Láḫḫinular tapınak ile ilişkilendirilir, ancak laḫḫinatuların din görevlisi statüsünde olup 

olmadıkları tartışmalıdır. “Tapınak hizmetinde çalışan memur”, “idari bir görevli” ve “tapınak 

kâhyası” olarak tercüme edilen láḫḫinu teriminin Eski ve Orta Asur dönemindeki alaḫḫinudan 

türetildiği düşünülmektedir. Ancak meslektaşı laḫḫinatular ile ilgili detaylı bilgi bulunmamaktadır. 

“Kraliçenin sarayının kadın memuru”, “ambar memuru”, “kadın vekilharç” ve “kadın tapınak 

kâhyası” olarak tercüme edilen laḫḫinatuların, láḫḫinulardan daha çok tapınakla ilişkili olduğu 

düşünülse de haklarındaki bilgi azlığı bunu kanıtlayacak yeterlilikte değildir. Aramiler tarafından da 

benimsenen bu terimlere Elepanthine papirüslerinde lëḥën ve lëḥënāh olarak rastlanmaktadır.  

Bu çalışmada láḫḫinu ve laḫḫinatu terimlerinin nereden geldikleri ve anlamları tartışılarak yer 

aldıkları metinler verilmiş, isimleri tespit edilebilen láḫḫinu ve laḫḫinatu unvanlı görevlilere rastlanan 

metinler konularına göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, bu görevlilerin din hizmetinde olup 

olmadıklarını yer aldıkları belgeler doğrultusunda açıklamaktır. 

Anahtar Kelimeler: Láḫḫinu, Láḫḫinatu, Yeni Asur Dönemi, Din Görevlisi, Tapınak 

Kâhyası. 
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OFFICIALS WITH THE TITLE LÁḪḪİNU AND LAḪḪİNATU IN THE NEO-ASSYRIAN 

PERIOD TEXTS 

Abstract 

Many religious officials are encountered in the texts of the Neo-Assyrian period (B.C. ± 911-

612). Láḫḫinu/LÚ.láḫ-ḫi-ni and feminine form laḫḫinatu/MÍ.laḫ-ḫi-nat are one of these officials. The 

láḫḫinus are associated with the temple, however it is debetable whether or not the laḫḫinatus have 

the status of religious officials. The term láḫḫinu translated the “officer in the temple service”, “an 

administrative officer” and “temple steward” it is thought the term of to derive from in the Old and 

Middle Assyrian period alaḫḫinu. However, there is no detailed information about his colleague 

laḫḫinatus. Althought laḫḫinatus, translated as “female official of the queen’s court”, “official of the 

warehouse”, “female stewardess” and “female temple stewardess”, are thought to be associated with 

the temple more than the láḫḫinu’s, the lack of information about them is not sufficient to prove this. 

These term, which were also adopted by the Arameans, are found in the Elephantine papyri as lëḥën 

ve lëḥënāh. 

In this study, where the terms láḫḫinu and laḫḫinatu comes from and meanings of them are 

discussed and the texts in which they are included are given, and the texts with the names of láḫḫinu 

and laḫḫinatu are evaluated according to their subjects. The aim of the study is to explain whether 

these officials are in religions service or not, in line with the documents they take part in. 

Keywords: Láḫḫinu, Láḫḫinatu, Neo-Assyrian Period, Religious Official, Temple Steward. 

 

1. Giriş 

Asur İmparatorluğu ideolojik olarak dini bir temel üzerine oturtulmuştur (Toptaş, 2019: 409). 

Asur kralları kendilerini tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul etmiş, ancak öldüklerinde 

tanrılaşmamışlardır. Kral, tanrı ile toplum arasında aracı rol üstlendiğinden dini bir görev olarak 

tapınak inşa etmiş, bu tapınaklar sarayın ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Erken dönemlerde tapınak 

kavramı hem krallıkla ilişkili hem de yönetim hiyerarşisinin idari merkezi olduğundan sarayla sıkı bir 

ilişkisi olsa da, Yeni Asur Devleti ve sonrasında tapınak ile devlet ayrılmıştır (Sevin, 2019/1: 121-22). 

Tapınakların başında ise tanrıların yeryüzündeki temsilcisi ruhban sınıfı mensupları bulunmaktadır. 

Ruhban sınıfı mensupları tanrılara yemekler sunmak, kıyafetler giydirmek ve her türlü ihtiyaçlarını 

karşılamakla görevlidir (Pekşen, 2019: 254, 269). 

Asur krallarının šangû/LÚ.SANGA ve tanrıların hizmetkarı olarak anılması, kralın dini 

hiyerarşi içinde tanrıdan sonra en üst konumda olduğuna işaretti (Toptaş, 2019: 402).  Tanrı Aššur’un 

en yüksek din görevlisi olan kral, tapınakların geçiminden, restorasyonundan, tapınaklara atanan 

görevlilerden ve dini faaliyetlerin yerine getirilmesinden sorumluydu. Tapınakları ise šangû (başrahip) 

yönetirdi. Šangûlar da kendi içinde gruplara ayrılmaktaydı. MÖ 1. binyıla ait kayıtlara bakıldığında 

šangûların šatammû unvanıyla anıldığı da görülmektedir. İkinci rahip konumundaki sangû šanûlar da 

tapınak ile ilişkiliydi. Šangû haricinde tanrılara söylenen şarkıları seslendiren nārûlar ve şef müzisyen 

nargallular, tanrıları müzikle yatıştıran kalûlar gibi memurlar da tapınak görevlisiydi. Onun dışında 

iyi büyü yapan āšipu ve mašmašu, kehanetlerden sorumlu olan bārû gibi din adamları da 

bulunmaktaydı (Gökçek, 2015: 247, 250; Oates, 2015: 184-85; Pekşen, 2019: 269, 270; CDA 39, 202, 

241, 242; CAD A/2: 431; CAD B: 121; CAD N/1: 352, 376; CAD M/1: 381). Bunlar haricinde 

tapınağa girebilen ērib-bīt-īli, dinî görevinin de olduğu bilinen masennu, kült sanatçısı kurgarrû, erkek 
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kült fahişesi assinnu, tapınak kâtipleri (ṭupšar-bēt-īli/LÚv-A.BA-É-DINGIR), tapınak muhafızları (ša-

maṣṣarti-bīti/LÚ.EN.NUN É-DINGIR), tapınak aşçıları (nuḫatim-bēt-īli/LÚ.MU É-DINGIR), tapınak 

dokumacıları (išpar-bēt-īli/LÚv.UŠ.BAR É-DINGIR) ve diğer küçük çaplı görevliler bulunmaktadır 

(CDA 26, 168; SAA 01, 076; SAA 07, 075; SAA 07, 174; SAA 08, 002; SAA 10, 349; SAA 12, 092; 

SAA 12, 095; SAA 12, 096; SAA 13, 018; SAA 13, 128; SA 13, 138; SAA 13, 145; SAA 13, 188; 

SAA 14, 286; SAA 20, 016). Kadın din görevlisi olarak ise kezertu, ēntu1 ve qadištu/qadissu (Öz 

Kiriş, 2015: 242) unvanlı rahibelerin yanında müzisyen nārtu ve şef müzisyen nargallatu, kâhin 

raggintu, kendinden geçen/vecde gelen maḫḫūtu, adanmış kadın anlamına gelen šēlūtu, tapınakla 

ilişkilendirilen MÍ.MAŠ, kült fahişesi ḫarimtu? da dinle ilgili görevliler arasında sayılabilir (Teppo, 

2005: 84-96; CDA 28, 155, 190, 241, 282, 295, 366; CAD N/1: 363; Parpola vd., 2007: 114).  

Láḫḫinu ve laḫḫinatular ise bu çalışmada ele alınacak olan görevlilerdir. Tapınak kâhyası 

láḫḫinu ve onun tapınak ile ilişkilendirilen kadın meslektaşı laḫḫinatu ile ilgili metinler incelenerek 

öncelikle bu terimlerin anlamı ve nereden geldikleri tartışılmış, ardından Yeni Asur Dönemi haricinde 

Eski ve Orta Asur’daki işlevlerine bakılarak bir değerlendirme yapılmıştır. İlk önce isimleri tespit 

edilebilen ve edilemeyen láḫḫinular, geçtikleri metinlerin konularına göre gruplandırılarak ve 

kronolojiye dikkat edilerek incelenmiştir. Sonrasında ise haklarında fazla bilgi bulunmayan 

laḫḫinatular ile ilgili açıklamalar yapılarak bir değerlendirme yapılmıştır. Aláḫḫinu ve alaḫḫinatudan 

türetildiği düşünülen bu terimler için, çalışma boyunca Yeni Asur metinlerinde geçen şekliyle láḫḫinu 

ve laḫḫinatu olarak bahsedilecektir.  

2.  Láḫḫinu Teriminin Anlamı ve Láḫḫinu Unvanlı Görevliler  

 Láḫḫinu/alḫénu terimi Yeni Asur Dönemi metinlerinde láḫ-ḫi-ni; LÚ.laḫ-ḫi-ni; LÚ.laḫ-ḫi-

nu; LÚ.láḫ-ḫi-ni; LÚ.láḫ-ḫi-nu şeklinde geçmektedir (SAA 01, 076; SAA 01, 128; SAA 06, 011; SAA 

06, 059; SAA 06, 065; SAA 07, 009; SAA 07, 142; SAA 12, 081; SAA 12, 092; SAA 12, 094; SAA 

12, 096; SAA 13, 001; SAA 13, 041; SAA 13, 134; SAA 13, 143; SAA 13, 195; SAA 13, 206; SAA 

20, 010; SAA 20, 050; SAA 20, 051) ve “tapınak hizmetinde bir memur”, “değirmenci” (CDA 10),  

“idari bir görevli” (CAD A/1: 294) ve “tapınak kâhyası” (Parpola vd., 2007: 54) olarak tercüme 

edilmektedir. Láḫḫinu terimi Eski ve Orta Asurca alaḫḫinudan, arpa dağıtımından ve giysi ve gümüş 

koleksiyonundan sorumlu idari bir görevliden türetilmiştir. Yeni Asur Dönemi’nde bu terim Anu-

Adad ve Nabû tapınaklarının bir yetkilisi ile ilişkilendirilmektedir. Diğer görevlerinin yanı sıra, Aššur 

Tapınağı’ndaki mevkidaşı, tanrının kıyafetlerine ve mücevherlerine bakmaktan ve tapınağın bütün 

araç-gereçlerinin muhafazasından sorumlu olarak gösterilmektedir (Demsky, 1981: 101; Wilson, 

1972: 83-84). Menzel láḫḫinuları ekonomi ve yönetimde önemli rolü olan masennu2 olarak 

tanımlamaktadır. Görünen o ki işlevinin önemi, hizmetinde bulunduğu kurumun, sarayın ve tapınağın 

büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir (Teppo, 2005: 64). 

Eski Asur döneminde (a)láḫḫinunun işlevi tam olarak tanımlanamamaktadır. Bazı metinlerde 

tahıl ve gümüş ödemelerini toplayan bir görevli olarak geçmektedir (Erol, 2007: 13). Orta Asur 

döneminde3 açıkça tahıl işleriyle uğraşan bir zanaatkârdır. Birkaç metinden dokumalardan sorumlu 

olan (a)láḫḫinuların şefi olduğu öğrenilmektedir. Ancak bu, şef (a)láḫḫinuların bu sanatla doğrudan 

ilişkili olduğunu göstermez. Çünkü kumaşları ve giysileri (a)láḫḫinudan kendisine bağlı bir grup adına 

ödeme olarak almış olabilir. Orta Asur döneminde bir (a)láḫḫinunun sorumluluğu, fırıncının olduğu 

 
1 Ēntu unvanlı başrahibeler Sami toplumlarda genellikle prenseslerden oluşmaktadır (Pekşen, 2019: 270). 
2 Masennuların dini görevleri için bkz. (Duymuş Florioti, 2012b: 1-22) 
3 Orta Asur Dönemi’ndeki (a)láḫḫinular ile ilgili bilgi almak için bkz. (Freydank, 1991: 90-93; Jakob, 2003: 

386-394). 
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kadar değirmencinin de sorumluluğunu içermektedir (Groß, 2020: 160; Jakob, 2003: 392). Ninurta-

tukul-Aššur’un arşiv kanıtlarına dayanılarak işlevinin öğütmek üzere arpa, besi için koyun almak 

olduğu söylenebilir. Bir (a)láḫḫinu, kraliyet deposunun baş görevlisi Bābu-aḫ-iddina’nın mülkünün 

görevlisi olarak hareket eder ve köylerden arpa vergisi toplamak, arpayı öğütmek ve dağıtmak onun 

sorumluluğundadır. (A)láḫḫinudan genellikle bira yapımından sorumlu görevliler yanında 

bahsedilmektedir. Bu iki meslek, Orta Babil döneminin kazidakku ve sīrāšû mesleklerine karşılık 

geliyor olmalıdır. Láḫḫinu, küçük Yeni Asur tapınaklarında ise kâhya gibi görülebilmektedir (CAD 

A/1: 296). Birkaç Yeni Asur metninde veya Orta Asur metinlerinin Yeni Asur kopyalarında 

tapınaklara ginû teslimatlarının kurulmasıyla ilgili olarak, sīrāšûnun yanında “bira üreticisi” olarak 

belirtilen yetkili, LÚ.NİNDA lologramı ile gösterilmektedir. I. Tukulti-Ninurta’nın Yeni Asur 

kopyasındaki bir tapınak bağış belgesinde bu şekilde yer alır. LÚ.NİNDA’yı listeleyen metinlerde 

(a)láḫḫinu geçmez, ancak işlevsel olarak yetkileri aynıdır denilebilir (CAD A/1: 295-296). Bu 

görevlere ek olarak onun bir tapınak veya saray yetkilisi, kâhya olduğunu söyleyenler de 

bulunmaktadır (Kaufman, 1974: 66). SAA içinde geçen metinler incelendiğinde bu görüş daha 

gerçekçi görünmektedir. 

Yeni Babil kaynaklarında rastlanmayan láḫḫinu terimi Yeni Asur Dönemi’nde Aramiler 

tarafından da benimsenmiştir. Örneğin MÖ 5. yüzyıla ait Elephantine papirüslerinde lëḥën ve onun 

feminen hali lëḥënāh olarak geçer. Elephantine’de rahiplerin yanı sıra İsrailoğulları’nın tanrısı olan 

Yehova (YHW) ile ilişkili din uzmanı olarak “lëḥën”de (hizmetkâr) görülmektedir. Elephantine ile 

ilişkilendirilen Aramice metinlerde iki kişi bu unvana sahiptir: Anzarya’nın oğlu Ananiah/Anani ve 

Azarya. “Lëḥën” unvanının Ananiah’ın bazen soyadına ek olarak görülmesi onun mesleğinin veya 

görevinin Yehova’nın bir “lëḥën”i olduğunu göstermektedir (Granerød, 2016: 57). Söz konusu bu 

Aramice metinlerde lëḥënin işlevi açık değildir. Ancak bu memurun kutsal hizmetlerde kullanılmak 

üzere tapınakta saklanan giysilerden sorumlu olduğu öne sürülmektedir (Demsky, 1981: 101; 

Landsberger, 1967: 198-204). Kaynaklar Yehova’nın “lëḥën”inin hangi işlevleri yerine getirdiğini 

göstermez. Tek yaklaşım etimolojik olarak ve benzer şekillerde kullanılan terimlerdir. Aynı terimler 

Ugarit ve Asurca’da bulunmaktadır. Eski, Orta ve Yeni Asur metinlerinde (a)láḫḫinu terimi, tipik 

olarak “Aššur/Sin/İštar/Nabû (a)láḫḫinu’su” ifadesinde bir tapınaktaki idari görevliyi belirtir (CDA 

A/1: 294; Granerød, 2016: 57-58; Porten, 1968: 200-203). 

2.1. İsimleri Tespit Edilebilen Láḫḫinular 

Yeni Asur Dönemi’nde tapınakla ilişkilendirilen láḫḫinular ile çoğunlukla köle satış belgesi, 

tapınağa arazi ve köle bağış belgeleri ve adak bağış belgelerinde şahit olarak karşılaşılmaktadır. 

Bunlardan farklı olarak isimleri tespit edilebilen láḫḫinulardan üçü krala mektup yazarken, köle 

satarken ve kraldan mektup alırken görülmektedir. Bir kısmının görev yaptıkları tapınak ve görev 

sahaları bilinen láḫḫinuların isimleri Bāb-Tinūrāyu, Nānî, Dūdû, Nabû-ahhe-eriba, Aššūr-šarru-uṣur, 

Gallulu, Aplāya ve Eriḫi’dir.  Bunlardan başka isimleri Asur arşivi içinde yer almayan Aššūr-rēmanni, 

Kēnî ve Sinqi-İssār’ın da láḫḫinu oldukları bilinir. İsimleri tespit edilebilen 11 láḫḫinu geçtikleri 

metinlerin konusuna göre ve kronolojik sırasıyla ele alınmıştır. İlk olarak şahit olarak karşılaşılan 

láḫḫinulara yer verilmiştir.  

2.1.1. Láḫḫinu Bāb-Tinūrāyu 

SAA yani Asur dönemi legal dokümanları ve devlet arşivi içerisinde tespit edilen 

láḫḫinulardan altısı ile şahit olarak karşılaşılmaktadır. Benzer konulardaki metinlerde şahitlik yapan 

láḫḫinulardan ilki Bāb-Tinūrāyu’dur. Sanherib’in savaş arabası sürücüsü Marduk-[…]’un köle satın 

aldığı belgede, din görevlileri şahit olarak yer almıştır. 1 talent karşılığında Bēl-abu-uṣur’dan satın 
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alınan köleler Bar-aḫu, Sitirkānu ve Ṭābūni ve onların ailelerinden oluşmaktadır. Toplam 16 şahidin 

bulunduğu satış belgesinde Bāb-Tinūrāyu isimli láḫḫinu üçüncü şahit olarak yer almaktadır (IGI mKÁ-

ti-nu-ra-a.a LÚv.láḫ-ḫi-[nu x x]). Bāb-Tinūrāyu’nun Sanherib ve Asarhaddon döneminde Asur’da 

görev yaptığı bilinmektedir (PNA 1/II: 246). Láḫḫinudan başka rahipler (šangû/LÚv.SANGA), saray 

kapıcıları (LÚv.Ì.DU8 šá É.GAL), kâtip (ṭupšarru/LÚv.A.BA) ve görevi tespit edilemeyen şahitlerin yer 

aldığı bu köle satış belgesi MÖ 684 yılında Adar (ITI.DIRI.ŠE)4 ayının 14. günü, bugünkü Hatay il 

sınırları olarak kabul edilen Kullania šaknusu Manzarnê eponiminde kayda geçirilmiştir (Kerekes, 

2021: 119; SAA 06, 059). 

Bu köle satış belgesinden başka yine tapınak kâhyası olduğu düşünülen Bāb-Tinūrāyu isimli 

kişiye MÖ 669 yılı, Šamaš-kāšid-ayābi eponiminde meyve sunuları ile ilgili Tukulti-Aššur için şahitlik 

yaparken rastlanmaktadır (SAAB IX, 111-112; PNA 1/II: 246). 

Láḫḫinu Bāb-Tinūrāyu’nun ismi mKÁ-ti-nu-ra-a.a şeklinde geçmektedir (SAA 06, 059: r 3’). 

2.1.2. Láḫḫinu Nānî 

İnanç sisteminde tanrıya hediyeler verilir, adaklar sunulur, tanrının da bunların karşılığında 

kendisine bağış yapan kişiyi ödüllendireceği düşünülürdü. Bağışlar kral veya kraliyet ailesinden 

herhangi biri, üst düzey yetkililer ve devlet memurları, din görevlileri tarafından yapılabilir. SAA 12. 

cildin büyük bir bölümü de bu hediyeleri ve hibeleri ele almaktadır. 092 numaralı belgeye kadar 

genellikle kraliyet adakları ve hediyeleri ele alınırken 092-098 arası belgeler özel adak bağışlarını 

kapsamaktadır. Asurbanipal ve sonraki dönemde láḫḫinu olan Nānî’nin ismi de SAA 12, 092 numaralı 

isimleri bilinen dört adamın Ninurta’ya (Ninurta Tapınağı’na) soysuz/evlilik dışı dünyaya gelmiş bir 

kimsenin bağışladığı bağış belgesinde şahit olarak geçmektedir ve Kalḫu’da Nabû’nun láḫḫinusudur 

(IGI mna-˹ni˺-i [LÚ].laḫ-ḫi-nu šá dPA. Bkz. SAA 12, 092: r 16; PNA 2/II: 926). 

Bağışlanan kişinin sahipleri: Bēl-na’id ve kardeşi Nabû-na’id, Bēl-na’id’in oğlu Urad-İssār ve 

Kanūnāyu’nun oğlu Šumma-ussēzib’dir. Bēl-na’id ve Nabû-na’id’in kız kardeşleri Ra’imtu, (MÍ.ÁG-

ti) oğlu Dūr-makî-İssār’ı fuhuş/fahişelik (ḫarimtu?) sırasında doğurmuştur. Anlaşılan dayıları Dūr-

makî-İssār’ı büyütüp, onu Ninurta’ya hediye olarak sunmuşlardır. O artık, angarya görevler için 

Ninurta tapınağının (Bīt-Ninurta/É-dMAŠ) bir parçası olmuştur. Toplam yirmi iki şahidin yer aldığı bu 

bağış belgesinde láḫḫinu Nānî on altıncı sıradadır. Belgede Nānî’den başka isimleri tespit edilebilen 

ve edilemeyen diğer din görevlisi şahitlere de rastlanmaktadır. Nabû láḫḫinusu Nānî’nin isminin yer 

aldığı bu bağış belgesi Elūlu (ITI.KIN)5 ayının 18. günü şef masennu Aššūr-gimillī-tēre eponiminde 

(MÖ 638) kayda geçirilmiştir (Gertoux, 2016: 56; SAA 12, 092). 

Nānî’nin ismi ile Ninurta rahibi İddin-Ēa’nın, Kalḫu Ninurta Tapınağı adına bir dokumacı 

satın aldığı belgede şahit olarak karşılaşılmaktadır. Yanında kendisiyle aynı görevde olan Dūdû ve 

Nabû-aḫḫē-erība’nın da şahitlik yaptığı bu belge MÖ 637 yılında Zabāba-erība eponiminde kayda 

geçirilmiştir (Gertoux 2016: 56; SAA 12, 094). Bundan başka MÖ 621 yılında Tušḫan valisi Bēl-iqbi 

eponiminde Aḫḫē-damqū’nun oğlu Nabû-sākip isimli kişinin Kalḫu’da ikamet eden Nabû’ya 

(É.Zİ.DA) iki köle ve bir arazi bağışlaması ile ilgili belgede láḫḫinu Nānî’nin şahitlik yaptığı 

görülmektedir (Gertoux, 2016: 57; PNA 1/I: 60; SAA 12, 096: r 20). Nānî ismine 3 farklı yerde láḫḫinu 

 
4  XII. ayı göstermektedir. Günümüzde Şubat/Mart aylarına karşılık gelmektedir. Aradaki "DIRI" ifadesi ile 

"artık yıl" anlamına gelir. Bkz. (CDA 4; CAD A/1: 110; CAH III/II: 750; Duymuş Florioti 2012a: 361, 373; 

Parpola vd., 2007: 220). 
5 VI. ayı göstermektedir. Günümüzde Ağustos/Eylül aylarına karşılık gelmektedir. Bkz. (CAH III/II: 750; 

Duymuş Florioti, 2012a: 367; Parpola vd., 2007: 256). 
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olarak rastlanmaktadır. Bu isimde birden fazla görevli bulunsa da láḫḫinu Nānî ile ilgileri 

bulunmamaktadır (Bkz. PNA 2/II: 925-927). 

Láḫḫinu Nānî’nin ismi metinlerde  mna-a-ni; mna-a-ni-i; mna-ni-i şeklinde geçmektedir (SAA 

12, 092: r 16; SAA 12, 094: r. e. 19; SAA 12, 096: r 20). 

2.1.3. Láḫḫinu Dūdû  

Láḫḫinu Dūdû’nun ismi Nānî gibi özel adak bağış listelerinde şahit olarak yer almaktadır 

(IGI mdu-du-u LÚ.laḫ-ḫi-nu ša d[x x x x]). İsminden sonraki kısımda kırıklar olduğundan Dūdû’nun 

görev yeri tespit edilememektedir. Ancak başka bir kaynaktan Asurbanipal döneminde Kalḫu Ninurta 

Tapınağı’nda görevli olduğu öğrenilmektedir (PNA 1/II: 386).  Söz konusu belge, Ninurta 

Tapınağı’nın bir dindar/adanmışı satın almasıyla ilgilidir. Satın alınan kişi Šumma-Nabû isimli bir 

dokumacıdır (išparu/LÚ.UŠ.BAR) ve Ninurta/dMAŠ rahibi İddin-Ēa onu Kalḫu’da ikamet eden 

Ninurta için kraliçenin dokumacısı İssār-šumu-iddina’nın oğulları Na’di-İssār ve Aššūr-mātka-

da’’in’den ½ mina gümüş karşılığında satın almıştır. Láḫḫinu Dūdû ile birlikte meslektaşları Nānî ve 

Nabû-aḫḫē-erība’nın ve farklı meslek gruplarından görevliler ve görevleri tespit edilemeyen toplam 

on altı kişinin şahitlik yaptığı bu satış belgesi Ta’ūzu (ITI.ŠU)6 ayının 17. günü Zabāba-erība 

eponimine tarihlidir (SAA 12, 094). 

Dūdû’nun ismi bir de Mannu-de-iq isimli hadımın koruyucusu/kalkan taşıyıcısının (bēl-arīt 

ša-rēši/EN-a-rit LÚ.SAG) oğlu Nabû-maqtu-šatbi’yi Kalḫu’da ikamet eden Ninurta’ya Asurbanipal’in 

yaşamı için bağışlaması ile ilgili bir belgede yine şahit olarak geçmektedir. Ancak burada isminin 

yanında láḫḫinu olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır (SAA 12, 093). Tespit edilemeyen ayın 11. 

günü Bulluṭu eponimine tarihli (MÖ 634) (Gertoux, 2016: 56) bu bağış belgesinde Dūdû’nun isminin 

yanında görevi yazmasa da aynı kişi oldukları bilinmektedir. Láḫḫinu Dūdû MÖ 649, 642 ve 631 

yıllarında üç belgede daha şahitlik yapmıştır (PNA 1/II: 386). Ancak SAA içinde yalnızca iki yerde 

ismi geçer.  

Láḫḫinu Dūdû’nun ismi mdu-du-u; mdu-u-du-u şekillerinde görülmektedir (SAA 12, 094: r .e. 

18; SAA 12, 093: r 16). 

2.1.4. Láḫḫinu Nabû-aḫḫē-erība 

Asurbanipal döneminde (MÖ 637) Kalḫu’da görevli láḫḫinu Nabû-aḫḫē-erība, Dūdû ve 

Nānî’nin de bulunduğu İddin-Ēa’nın Ninurta Tapınağı için satın aldığı dokumacıyla ilgili belgede 

şahitlik yapmıştır. Belgede görevi açıkça belirtilmemiş olsa da Nānî’nin isminden sonra aynı görevi 

yaptığını belirten ifadeden láḫḫinu olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilginin doğruluğu PNA 2/II sayesinde 

de kanıtlanmaktadır (SAA 12, 094; PNA 2/II: 796). Nabû-aḫḫē-erība isminde birden fazla görevliye 

rastlansa da láḫḫinu Nabû-aḫḫē-erība ile ilgileri bulunmamaktadır (Bkz. PNA 2/II: 794-796). 

Láḫḫinu Nabû-aḫḫē-erība’nın ismi mdAG-ŠEŠ-MEŠ-eri-ba; mdPA-PAB-MEŠ-SU; mdAG-

ŠEŠ-MEŠ-eri-ba şeklinde görülmektedir (SAA 12, 094). 

2.1.5. Láḫḫinu Aššūr-šarru-uṣur 

Aššūr-šarru-uṣur’un Asurbanipal’in geç saltanatında Asur’da láḫḫinu olarak görev yaptığı 

bilinmektedir. Kraldan yarı değerli bir taş ile ilgili bir mektup almıştır. Aššūr-šarru-uṣur adli 

belgelerde sıklıkla şahit olarak yer almıştır. Toplam 4 belgede şahitlik yaptığı ve kral dışında Aššur 

 
6 IV. ayı göstermektedir. Günümüzde Haziran/Temmuz aylarına karşılık gelmektedir. Bkz. (CDA 63; CAH 

III/II: 750; Duymuş Florioti, 2012a: 366; Parpola vd., 2007: 212). 
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rahibi Taqiša’dan da mektup aldığı bilinmektedir. Kralın Asur’da Aššur Tapınağı ile bağlantılı Aššūr-

mudammiq’e, Asurbanipal’in geç saltanatında Asur’da tapınak kâhyası (láḫḫinu) olan Aššūr-šarru-

uṣur’a ve kuyumcu Aššūr-ḫussanni’ye (PNA 1/I: 187; 196-197; 220)‘serpantin’ ile ilgili yazdığı 

mektubun tercümesi şu şekildedir: 

“(1-7)Kralın Aššūr-mudammiq, Aššūr-šarru-uṣur ve Aššūr-ḫusanni’ye sözü. 

Ben iyiyim - siz de mutlu olabilirsiniz. (8-12)Bana yazdığınız láḫḫinunun 

evindeki serpantine gelince – iyi ki yazıp bana haber verdiniz. (13-r 1)Şimdi o 

zaman bana bahsettiğiniz fazladan taşları kontrol ettiklerini yazacağım. 

(Size) (böyle) iş için vermeye uygun olduğu kadarını verecekler.” (SAA 13, 

001). 

Mektupta geçen ‘serpantin’ (muššāru/NA4.MUŠ.GÍR) yarı değerli bir taştır. Muššāru, mühür 

yapımı yanında mücevher yapımı ve süslemede de kullanılmıştır. Bkz. (CDA 223; CAD M/2: 279-

280). 

SAA 13 içinde yedi farklı yerde láḫḫinulardan söz edilmektedir. Ancak yalnızca Aššūr-šarru-

uṣur’un ismi tespit edilebilmiştir. Mektuptan da anlaşıldığı kadarıyla ismi geçen kişiler krala 

láḫḫinunun evinde bulunan fazla ‘serpantin’ ile ilgili bilgi vermişler, kral da láḫḫinunun bu şahıslara 

verilebilecek kadarını vermesini istediğini bildirmiştir. 

2.1.6. Láḫḫinu Gallulu 

Sin-šarru-iškun döneminde Kalḫu Ninurta Tapınağı’nda görevli olan Gallulu ile adak bağış 

listesinde karşılaşılmaktadır. Ahhē-damqū’nun oğlu Nabû-sākip isimli kişinin Nabû Tapınağı’nda 

(É.Zİ.DA) ikamet eden Nabû’ya  iki köle ve bir arazi bağışlaması ile ilgili bir belgede láḫḫinu Gallulu 

şahitlik yapmıştır (mgal-lul LÚ.laḫ-ḫi-ni [d]˹MAŠ?˺. Bkz. SAA 12, 096: r 19). 

Nabû-sākip’in Nabû’ya bağışladığı ve kendisine ait olan köleler İssi-Urkitti-libbī isimli bir 

kadının Palhu-ušēzib ve ismi tespit edilemeyen oğullarıdır. Kölelerin yanında bağışlanan arazinin 

büyüklüğü ise 7 hektardır. Bu da 70 000 m2’ye denk gelmektedir. Bu köleler ve arazi kral Sīn-šarru-

iškun (MÖ 623-612) ve kraliçenin yaşamı için sunulmuştur. Bu bağış belgesinde yer alan on altı 

şahitten biri láḫḫinu Gallulu’dur ve ondan başka láḫḫinu Nānî ve diğer üç din görevlisi şahitlik 

yapmıştır. Belge Tašritu (ITI.DU6)7 ayının 25. günü Tušḫan valisi Bēl-iqbi eponimine tarihlidir (SAA 

12, 096). Gallulu ismine birçok yerde rastlansa da görevleri láḫḫinu Gallulu’dan farklıdır (Bkz. PNA 

1/II: 419-420). 

Láḫḫinu Gallulu’nun ismi mga-lu-lu; mga-lul; mgal-lul şeklinde görülmektedir (SAA 12, 096: 

r 19). 

Şahitlik yapan ve ismi tespit edilebilen láḫḫinuların yer aldığı metinler yukarıdaki gibidir. 

Genellikle din ile ilgili belgelerde karşılaşılmışlardır, ancak buraya kadar görevleri ile ilgili tam olarak 

bir çıkarım yapılamamaktadır. Bundan sonra bahsedilecek láḫḫinular krala mektup yazan Aplāya ve 

köle sattığı bilinen Eriḫi’dir. 

2.1.7. Láḫḫinu Aplāya 

Arbela (Erbil)’de Asarhaddon veya Asurbanipal döneminde İštar’ın láḫḫinusu olan Aplāya, 

diğer meslektaşlarından farklı olarak krala yazdığı bir mektupla bilinmektedir. Asarhaddon veya 

 
7 VII. ayı göstermektedir. Günümüzde Eylül/Ekim aylarına karşılık gelmektedir. Bkz. (CDA 402; CAH III/II: 

750; Duymuş Florioti, 2012a: 368; Parpola vd., 2007: 229). 
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Asurbanipal’e yazdığı mektubunda İštar’ın tapınak kölelerini serbest bıraktıktan sonra neler olduğu 

hakkında bilgi vermektedir. Bu mektubun tercümesi şu şekildedir:  

 “(1-7)Efendi[m] krala: hizmetkârınız, Arbela’lı (Erbil’li) İštar’ın tapınak 

kâhyası Aplāya. [Efendim kral]a sağlık. Aššur ve İštar efendim kralı 

kutsasın. (8-13)Efendim kralın mühürlü emri, İštar’ın hizmetkârlarının önüne 

“Onlar muaf tutulsunlar” mesajıyla geldiğinde kralı kutsadık. (r 1-r 11)Şimdi 

babanızın üzerlerine atadığı hizmetkârların şefi toplandılar ve oybirliğiyle 

onu görevden aldılar ve “Valilik (šaknūtu) görevini yerine getirmeyeceksin, 

kral at[amay]ı yaptı”. dediler.[Efendim] kralın emrettiği şey nedir?. (r 12-r.e. 

15)Tüm hizmetkarların şefi major-domo’dan (rab bēti/LÚv.GAL-˹É?˺) […] 

alıyorlar.” (SAA 13, 143).  

Anlaşılan köleler, yalnızca kralın kendilerinden üstün olduğunu iddia ederek nazırların 

otoritesini artık kabul etmeyeceklerdir. Aplāya krala yazdığı mektupta nazırın statüsü hakkında cevap 

beklemektedir. Aplāya ismine birçok metinde rastlansa da láḫḫinu Aplāya ile ilgileri 

bulunmamaktadır (PNA 1/I: 115-119). Bu isimde farklı din görevlileri de bulunmaktadır.  

Láḫḫinu Aplāya’nın ismi mA-a, mA-a-ia, mA-a.a, mA-ia, mA-ía, mDUMU.UŠ-a, mDUMU.UŠ-

a.a, mDUMU.UŠ-ia, mA-a, mDUMU.UŠ-a şeklinde geçmektedir (SAA 13, 143: 2). 

2.1.8. Láḫḫinu Eriḫi 

Kalḫu’da Nabû’nun láḫḫinusu olarak görev yapan Eriḫi ile daha önce ismi geçen 

meslektaşlarından farklı bir şekilde karşılaşılmaktadır. Eriḫi’nin tırnağıyla mühürlenen  köle satış 

belgesinden köleleri Eriḫi’nin sattığını öğrenilmektedir. Bahsedilen ifade şu şekildedir: “Satılan 

insanların sahibi, Nabû’nun tapınak kâhyası Eriḫi’[nin] tırnağı.” (SAA 14, 469; PNA 1/II: 403). Bu 

belgenin muhtemelen MÖ 8. yüzyıla tarihlidir, çünkü tırnak mührü 8. yüzyılda sıklıkla görülmektedir 

(Mattila, 2002: XXI-XXII). 

İsmi yalnızca me-ri-ḫi (SAA 14, 469: 1) şeklinde görülen Eriḫi’ye başka hiçbir yerde 

rastlanmamaktadır.  

İsimleri sayılan bu láḫḫinular dışında Aššūr-rēmanni’nin Asur’da görevli olduğu, Kēnî’nin 

Asurbanipal döneminde Huzirina’da Sin láḫḫinusu olduğu ve Sinqi-İssār’ın Asurbanipal’in geç 

saltanat döneminde (MÖ 637) Huzirina’da láḫḫinu olduğu bilinmektedir (PNA 1/I: 211; PNA 2/I: 

611; PNA 3/I: 1141).  

Aşağıdaki tablo, isimleri tespit edilebilen 11 láḫḫinunun geçtikleri metinler dikkate alınarak 

hazırlanmıştır.  
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Tablo 1: 11 Láḫḫinunun Geçtikleri Metinler   

İSİM GÖREV KONU DÖNEM BÖLGE 

Bāb-Tinūrāyu 

 

láḫḫinu Köle satış belgesi meyve 

sunuları ile ilgili belgede şahit 

Sanherib ve 

Asarhaddon 

Asur 

 

 

 

Aplāya İštar Tapınağı 

láḫḫinusu 

Krala šaknu ile ilgili mektup 

yazar 

Asarhaddon 

veya 

Asurbanipal 

Arbail 

 

 

Dūdû Ninurta 

Tapınağı 

láḫḫinusu 

Ninurtaya adak bağış 

belgesinde ve Ninurta 

Tapınağı’nın bir adanmışı satın 

aldığı belgede şahit 

Asurbanipal Kalḫu 

 

 

 

 

Nabû-aḫḫē-erība 

 

láḫḫinu Ninurta Tapınağı’nın bir 

adanmışı satın almasıyla ilgili 

belgede şahit 

 

Asurbanipal Kalḫu 

 

Aššūr-šarru-uṣur láḫḫinu Toplam 4 belgede şahitlik 

yapmıştır. Kraldan ve Aššur 

rahibi Taqiša’dan da mektup 

aldığı bilinmektedir. 

 

Asurbanipal Asur 

Kēnî Sīn láḫḫinusu Şarap ve gümüş ödemelerine 

ilişkin belgeye göre on šeqel 

almıştır 

Asurbanipal Huzirina 

Sinqi-İssār láḫḫinu İdari belgede işlemleri 

listeleyen kişi 

 

 

Asurbanipal Huzirina 

Nānî Nabû Tapınağı 

láḫḫinusu 

Ninurta Tapınağı’na bağış, 

Ninurta Tapınağı’nın bir 

adanmışı satın alması ve 

Nabû’ya arazi ve köle bağış 

belgesinde şahit 

Asurbanipal 

ve 

Sīn-šarru-

iškūn 

 

 

 

 

Kalḫu 

 

 

 

 

 

 

 

Gallulu 

 

Ninurta 

láḫḫinusu 

Nabû’ya köle bağış belgesinde 

şahit 

Sīn-šarru-

iškūn 

Kalḫu 

Eriḫi Nabûnun 

láḫḫinusu 

Köle satan kişi MÖ 8. yüzyıl? Kalḫu 

Aššūr-rēmanni 

 

láḫḫinu Bir konudaki tableti 

kopyalayan kişi 

X Asur 
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2.2. İsimleri Tespit Edilemeyen Láḫḫinular 

Metinlerde isimleri tespit edebilen láḫḫinular olduğu gibi, isimleri tespit edilemeyenlere ya 

da bir kısmı tespit edilebilenlere de rastlanmıştır. İsimleri tespit edilebilenlerle benzer konulardaki 

metinlerde karşılaşılan isimleri bilinmeyen láḫḫinuların geçtiği metinler daha çeşitlidir. Onlara 

konaklama listelerinde, yiyecek ve içecek listelerinde, et dağıtım listelerinde, ritüel metinlerinde ve 

kraliyet kararnamelerinde rastlanmaktadır. Bunlar dışında kendi aralarında mektuplaşmışlar, saraya 

bizzat mektup yazmışlar ve satış belgelerinde şahitlik yapmışlardır. Bir de sorumluluklarının 

sıralandığı bir belge bulunmaktadır. Bu belgeler kronolojik sıraya dikkat edilerek verilmiştir.  

İlk olarak Asur valisi Ṭāb-ṣill-Ešarra tarafından II. Sargon’a, vassal kral olduğu bilinen Gurdî 

ile yapılan antlaşma tableti hakkında bilgi verilen mektupta isimsiz bir láḫḫinudan söz edilmektedir. 

Kralın bu antlaşma tabletiyle ilgili sorusuna Ṭāb-ṣill-Ešarra saray amirinin vekilinin gelip onu Ābu 

(ITI.NE)8 ayının 1. günü aldığını söyleyerek cevap verir. Elçiler geldiğinde tableti Şehir İçi’ne (libbi-

āli) getirmiş ve tapınağın avlusuna yerleştirmişlerdir. Törenlerden sonra ise saray müfettişinin elçisi 

kendisine emir verildiği için tableti geri vermiştir. Ṭāb-ṣill-Ešarra mektubun sonunda şehir nazırı, 

tapınak kâhyası (láḫḫinu) ve tapınak kâtibi Kenî’nin tableti kendisine emanet ettiklerini bildirir (SAA 

01, 076; PNA 1/II: 431; PNA 3/II: 1343). Bu metinden láḫḫinunun görevi konusunda da net bir 

çıkarım yapılamaz. Yalnızca Ṭāb-ṣill-Ešarra’nın görev yerine bakılarak láḫḫinunun Asur’da görev 

yaptığı anlaşılmaktadır.  

İsimleri tespit edilemeyen láḫḫinulara şahit olarak dört yerde rastlanmaktadır. Bu belgelerden 

biri III. Adad-nīrāri, ikisi II. Sargon ve Sanherib dönemine aittir.  

III. Adad-nīrāri döneminde Kalḫu’da görevli olan láḫḫinu Aššūr-bēl(u)-[…], Kalḫu valisi Bēl-

tarṣi-iluma’nın hadımı Bēl-isse’a için şahitlik yapmıştır ve hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır 

(ismiyle ilgili farklı öneriler için bkz. PNA 1/I: 175). II. Sargon döneminde İnurta-ilā’i (PNA 2/I: 551) 

tarafından satın alınan arazi ile ilgili bir belgede farklı meslek gruplarından insanların şahitlik yaptığı 

görülmektedir. Birbirinin kopyası olan iki belgeden anlaşıldığına göre İnurta-ilā’i [x] mina gümüşe 

farklı bölgelerden toplam 12 hektar ve 12 dekar arazi satın alınmıştır. Bu da 132 000 m2’ye denk 

gelmektedir. Satış belgesinin bir kopyasında kırıklardan dolayı yedi, diğer kopyasında ise yirmi bir 

şahit ile karşılaşılmaktadır. İlk şahit ise Bēt-Kidmūri Tapınağı’nda (Kalḫu’daki İštar Tapınağı) görevli 

ve isminin yalnızca son kısmı görülebilen ([…]-iddina) láḫḫinudur ([IGI mx x]-AŠ LÚ.láḫ-ḫi-nu šá É-

kad-mu-ri. Bkz. SAA 06, 011: r. 10’). Kendisi gibi din görevlisi olan šangûnun da şahit olarak yer 

aldığı belge görüldüğü üzere bir din görevlisine ait değildir ya da dini bir konuyu kapsamamaktadır.  

Bu satış sözleşmesi MÖ 717 yılında Šabāṭu (ITI.ZÍZ)9 ayının 16. günü şef masennu Ṭab-šar-Aššur’un 

eponiminde kayda geçirilmiştir (SAA 06, 010).  

İsimsiz láḫḫinunun üçüncü olarak şahitlik yaptığı bir diğer belge Sanherib döneminde tapınak 

hizmetindeki kadın memur olan ve ismi bilinmeyen laḫḫinatu/MÍ.láḫ-ḫi-nu-tunun köy idarecisi 

(LÚ.GAL-URU-MEŠ ša MÍ.láḫ-ḫi-ni-te) olan Bahiānu isimli görevlinin arazi ve köle satın almasıyla 

ilgili bir belgedir. Belgedeki yer alan “[Yı]llarca [tarl]aların ve in[sanların] [tadını çıkaracak] […]. 

[Gümüşü ödedikleri gün], [tarlaları ve insanları] kurtaracaklar.” ifadesinden Bahiānu aslında satın 

alma değil geçici olarak kullanma hakkı elde ettiği anlaşılmaktadır. Sekiz şahidin yer aldığı söz konusu 

belgesinde isminin yalnızca […]-ahu-uṣur kısmı tespit edilebilen láḫḫinu ile ilk şahit olarak 

karşılaşılmaktadır ([IGI mdx]-PAB-PAB LÚv.láḫ-ḫi-nu). Láḫḫinudan başka farklı meslek gruplarından 

 
8 V. ayı göstermektedir. Günümüzde Temmuz/Ağustos aylarına karşılık gelmektedir. Bkz. (CDA 3; CAD A/1: 

75; CAH III/II: 750; Duymuş Florioti, 2012a: 366-367; Parpola vd., 2007: 147). 
9 XI. ayı göstermektedir. Günümüzdeki Ocak/Şubat aylarına karşılık gelmektedir. Bkz. (CAD Š 17/1: 8; CDA 

343; CAH 3/2: 750; Duymuş Florioti, 2012a: 372-73; Parpola vd., 2007: 189). 
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insanların da şahitlik yaptığı bu satış belgesi MÖ 692 yılında tespit edilemeyen ayın 23. günü Arpad 

valisi Zazāya eponiminde kayda geçirilmiştir (SAA 06, 065). Láḫḫinunun şahitlik yaptığı son belge 

sınıflandıramamış metinler içinde yer alan bir nakil metninin parçasıdır ([IGI mx x x] LÚv.láḫ-ḫi-nu). 

Metinde satılan kişilerin sahibi […]-Adad’ın mührü ve görülebilen sekiz şahitten başka bilgi 

bulunmamaktadır (SAA 14, 287).  

Bu dört belge dışında ismi tespit edilemeyen láḫḫinular ile şahit olarak karşılaşılmamaktadır. 

Tapınak ve saray yönetimi ile ilgili olan SAA 7. cilt içinde toplamda beş adet konaklama 

listesi yer almaktadır. Listelerde ismi ve görevi verilen kişilerin ikamet edeceği yerin kime ait olduğu 

ve görevinin ne olduğu ilgili bölümün satır sonunda verilmiştir. Bu konaklama listelerinin amacı 

Asarhaddon saltanatının sonları veya Asurbanipal saltanatının başlarında Ninive’de kurulan geçici 

otel odaları, belki de kalabalık bir seremoni için bir araya gelen insanlara kalacak yer sağlamak adına 

düzenlenmiş olabilir (Fales ve Postgate 1992: XVII-XIX). Bu konaklama listelerinden birinde ismi 

bilinmeyen bir láḫḫinudan söz edilmektedir. Başlangıcı ve sonu kırık olan bu listede isimleri ve 

görevleri verilen dört kişinin láḫḫinunun konutunda ikamet edeceği anlaşılmaktadır (SAA 07, 009: ii 

20’ – ii 24’). Anlaşılan bu dört görevli yukarıda belirtilen krallardan birinin döneminde muhtemelen 

büyük bir organizasyon için geçici olarak láḫḫinunun konutunda bir araya gelmiş, diğer bir deyişle 

laḫḫinunun konutuna tahsis edilmiş/atanmışlardır. 

Yiyecek ve içecek hesaplamalarının yapıldığı listede de ismi bilinmeyen láḫḫinuya 

rastlanmaktadır. Çeşitli personele ekmek ve bira dağıtıldığını göstere liste oldukça parçalı durumdadır. 

Ancak bu listeden anlaşıldığı kadarıyla láḫḫinuya 2 litre ekmek verilmiştir (02 qa NİNDA-

MEŠ šá LÚ.láḫ-ḫi-[ni]) (SAA 07, 142). Litre ile ifade edilen qû, bir ölçü birimidir ve yaklaşık olarak 

1 litreye tekabül etmektedir (CDA 290; CAD Q: 288; Parpola vd., 2007: 89). 

SAA 12 içinde kraliyet kararnamelerinden türetildiği düşünülen tapınak yönetimi ile ilgili 080 

ve 081 numaralı belgeler sunu ve dağıtımları içeren listelerdir. 080 numaralı liste Aššur Tapınağı’na 

yapılacak olan sunuları ve bu sunuların kullanım alanlarını belirten, tüm yılı kapsayan şarap 

sunularıyla ilgilidir. 081 numaralı liste ise çeşitli din görevlilerine adak olarak kesilen etlerin 

dağıtımını içermektedir. Listenin başlangıç ve son kısmı kayıp olduğundan kapsamı hakkında bilgi 

edinilememektedir. Ancak listenin iki bölümden oluştuğu, bir bölümün kurbanlık boğa ve buzağılarla, 

diğerinin ise koyunlarla ilgili olduğu bilinmektedir (Kataja ve Whiting, 1995: XXXIII). Et dağılımı 

yapılan personeller arasında láḫḫinuda yer almaktadır. Láḫḫinuya hayvanın ön boyun kısmı, kalbi ve 

alt bacağı/bileği verildiği kaydedilmiştir. Láḫḫinudan başka başrahip, ikinci rahip (šangû šanû), 

kalû/UŠ.KU,10 tapınak katibi de pay alan görevliler arasındadır. Bundan başka listede sunuların bir 

kısmı kraliyet mezar kompleksi ve Asarhaddon’un eşi Ešarra-ḫamât11 mozolesi için ayrılmıştır. Aynı 

zamanda bēt-sarrāni-ma’dūti/É.MAN.MEŠ.MEŠ-tim ifadesiyle kastedilen anlam bir grup birçok 

kralın evi/kraliyet mezarı olmalıdır ve Ešarra-ḫamât mozolesi gibi buraya da et dağıtımı yapıldığı 

görülmektedir (SAA 12, 081). Söz konusu et dağıtım listesinde bahsedilen láḫḫinu unvanlı görevlinin 

ismi belirtilmemektedir. Rahip gibi láḫḫinuya da adak payı verilmesi onun tapınaktaki konumunun alt 

sıralarda yer almadığını göstermektedir. 

SAA 13 içindeki mektuplar MÖ 7. yüzyılda Asarhaddon ve Asurbanipal dönemlerinde 

Asur’daki çeşitli din görevlilerinin yazışmalarını içermektedir. Özellikle dine düşkün olan 

Asarhaddon ve oğlu Asurbanipal tapınak ve kült işleriyle ilgili en küçük ayrıntıdan bile haberdar 

edilmişlerdir ve onlara haber veren kişiler ilişkili oldukları tapınakların hiyerarşilerinde yüksek 

görevlerde bulunan saygın kişilerdir. Mektuplar içinde çok miktarda değerli taş, metaller ve kurban 

 
10 Matem rahibi. (CDA 143; CAD K: 91-105; Parpola vd., 2007: 45). Kalûlar ile ilgili detaylı bilgi için bkz. 

(Gabbay, 2014: 115-144). 
11 Ešarra-ḫamât ile ilgili detaylı bilgi için bkz. (Duymuş Florioti, 2015: 30-31). 
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edilecek hayvanlardan söz edilmektedir (Cole ve Marchinist, 1998: XI). SAA 13 içinde altı farklı 

yerde láḫḫinulardan söz edilmektedir. Ancak yalnızca tek bir láḫḫinunun ismi tespit edilebilmiştir 

(SAA 13, 001). Asur’dan gönderilen, çeşitli mektuplar başlığı altında yer alan 041 numaralı belge yine 

isimleri tespit edilemeyen láḫḫinulardan bahseder. Bu defa láḫḫinular daha önce görülmeyen bir 

şekilde, kendi aralarındaki mektuplaşmalardan bilinmektedir. İsmi bilinmeyen láḫḫinunun, başka bir 

láḫḫinuya yazdığı mektubun ve zarfının tercümesi şu şekildedir:  

“(1-2)Tapınak kâhyasının tapınak kâhyasına mektubu mektubu. (3-

4)Kardeşime sağlık. Aššur ve Ešarra kardeşimi kutsasın.(5-12)Şimdi sana 

ḫundurāyu/LÚ.ḫu-un-du-ru-a-a gönderiyorum. Geldikleri gün onlara tek 

seferde iki takım massuku (TÚG.ma-si-ki) tekstili ver, böylece kralın 

hizmetinde onlarla birlikte çalışsınlar. (13-r 2)Başka ne var? İhmal etme. 

Onları hemen yola gönder. Onları geciktirme. İşlerinden dolayı gelsinler.” 

(SAA 13, 041). 

Zarfında da benzer ifadeler yer alan bu mektupta (SAA 13, 042) görüldüğü üzere mektubu 

yazan láḫḫinunun da alan láḫḫinunun da isimleri verilmemiştir. İsmi bilinmeyen láḫḫinu, 

meslektaşına iki ḫundurāyu göndermiştir. Böylece meslektaşı onlara kralın önünde işi/ritüeli (dullu) 

yerine getirmek için iki masiki verebilir. Tapınak adına çalışan ḫundurāyuları mektubu yazan 

láḫḫinunun ritüel için istediği açıktır. Anlaşılan onlardan da láḫḫinu sorumludur.  

Mektupta bahsedilen ḫundurāyu terimi metinlerde açıklama yapılmadan kullanılmıştır. 

Ḫundurāyunun bir meslek grubu olduğu düşünülmektedir. Aššur Tapınağı’nın fırıncıları ile 

özdeşleştirilse de bununla ilgili kesin kanıt yoktur. Ancak tapınak için çalışıyorlar denilebilir. Buna 

yukarıda tercümesi verilen mektup örnek olarak gösterilebilir. Massuku terimi de geçici olarak bir tür 

halı olarak kabul edilirse ḫundurāyular Aššur Tapınaklarında Sargon zamanından beri var olan 

dokuma faaliyetlerinde uzmanlaşmış halı veya hasırlarla ilgili bir meslek grubu olarak 

değerlendirilebilir. Yani kısaca ḫundurāyular TÚG.ma-si-ki ile bağlantılı olduğu düşünülen meslek 

grubudur denilebilir (SAAB 5: 21-24). 

Bunlardan başka Nabû Tapınağı’nda kalû/LÚ.UŠ.KU olan ve keyfi hareket eden Pūlu (PNA 

3/I: 999) ilgili bir şikayet mektubunda ve sınıflandırılamamış mektuplar içinde yer alan ve saraya 

yazıldığı bilinen bir mektupta yine ismi tespit edilemeyen láḫḫinuya rastlanmaktadır (SAA 13, 134; 

SAA 13, 195). Sınıflandırılmamış mektuplar içinde yer alan ve başlangıcı ve sonu olmayan başka bir 

belgede yine isimsiz láḫḫinu yer alsa da (SAA 13, 206) konunun anlaşılması mümkün değildir. 

Asur’da kraliyet ritüellerini içeren SAA 20. cilt içinde láḫḫinu dört yerde geçmektedir. Bu cilt 

içinde hiçbir belgede isimleri belirtilmeyen láḫḫinular ile ritüellerde karşılaşılmaktadır. Aššur 

Tapınağı’ndaki kraliyet ritüellerini içeren ve Šabāṭu ayının 17-21. günlerinde gerçekleştirilen ritüelde 

isimsiz bir láḫḫinu yer almaktadır.17. gün Asur’a (Şehir İçi) gelen kral, 18. gün tanrının evine giderek 

tanrılara kurbanlar sunmuş, sonrasında ise rahip (šangû) ve kâhyaya (láḫḫinu) hediyeler vermiştir. 

Sonraki günlerde de benzer şekilde devam eden ritüelde kalûlar da görev almışlardır (SAA 20, 010). 

Aššur rahibinin, kalûların ve láḫḫinunun isimlerinin öğrenilemediği belgede kralın verdiği hediyenin 

detayı hakkında da bilgi yoktur. Diğer üç láḫḫinu ise kraliyet kararnameleri altındaki belgelerde yine 

isimsiz olarak geçmektedirler. Aššur Tapınağı’nın rahiplerinin ve diğer görevlilerin görev ve 

sorumluluklarının anlatıldığı belgeden láḫḫinuların genel olarak görevleri ve sorumlulukları da 

öğrenilmektedir. Listeye bakıldığında láḫḫinuların sorumluluğunun diğerlerinden daha fazla 

görülmektedir. Görevlerinin en net şekilde verildiği belgenin tercümesi aşağıdaki gibidir:  
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“(ii 8-ii 13)Kapıların altın kilitlerini ve ahşap mandallarını açmak, bütün 

tanrıların giysilerine ve mücevherleriyle ilgilenmek, palmiye yaprağından 

yapılmış yelpazeleri (mudammiqtu) ve okları (šiltāhu) dağıtmak ve 

tapınağın tüm eşyalarını korumak láḫḫinunun sorumluluğundadır.” 

“(r i 14’-r i 20’)Tanrının Evi’nin sağlanması da dâhil (ihtiyaçlarının giderilmesi) 

olmak üzere Aššur Evin’in koruyucuları: Aššur’un kâhyası (láḫḫinu), kült 

kürsüsüsün bekçisi (atû parakku), Aššur Tapınağı’nın muhafızı (ša-muhhi-

bēt-Aššur), tabureci (ša-kitturrīšu), šahūru bekleme odasının bekçisi (ša-

muhhi-šahūri), oduncu (ša-gaṣṣātēšu) ve saki (šāqû).” (SAA 20, 050: ii 8-

ii 13, r i 14’-r i 20’). 

Orijinaline göre yazılan bu listenin devamı yoktur. Görüldüğü üzere görevleri ve 

sorumlulukları verilen çeşitli din görevlilerinin isimleri listede verilmemiştir. Láḫḫinunun bir din 

görevlisi olarak sorumluluğu hakkında en detaylı çıkarım bu metin sayesinde yapılmaktadır. 

Láḫḫinuların görevleri anlatılırken bahsedilen “kült giysisi ve mücevherleriyle ilgilenmek ve tapınak 

eşyalarını korumak” ifadesi bu bilgi sayesinde destelenmektedir.  

20. cilt içindeki son láḫḫinu, Ešarra din adamlarına ilişkin kraliyet kararnameleri isimli 

belgede görülmektedir. İkinci rahip, tapınak kâtibi, Aššur’un kızı Šērū’anın rahibi, şef kapıcı ve şef 

matem rahibi (galamāhu) ile art arda anılan láḫḫinunun hakkında tam bir bilgi bulunmamaktadır. 

Birçok din görevlisinin geçtiği bu liste orijinaline uygun olarak Aššur Tapınağı’nın āšipusu Kiṣir-

Aššūr tarafından düzenlenmiştir (SAA 20, 051).  

Görüldüğü üzere láḫḫinular, çeşitli konulardaki belgelerde şahit olarak bulunmuşlar, ritüel ile 

ilgili bir konuda birbirlerine mektup yazmışlar, düzenlenen törenlerde önemli konumda bulunmuşlar, 

adak sunularından pay almışlar ve çeşitli ritüellerde kralın yanında yer almışlardır. Ritüel sırasında 

rahip ile birlikte kraldan hediye almaları konumları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. 

Sorumluluklarının anlatıldığı belgeden ise görevleri hakkında detaylı bilgi edinilmektedir.  

3. Laḫḫinatu Teriminin Anlamı ve Laḫḫinatu Unvanlı Görevliler 

Láḫḫinunun feminen versiyonu olan laḫḫinatular ile ilgili detaylı bilgi yoktur. Metinlerde 

laḫḫinnat (MÍ.laḫ-ḫi-nat, MÍ.láḫ-ḫi-nat); láḫḫinnite (MÍ.láḫ-ḫi-ni-te); láḫḫinutu (MÍ.láḫ-ḫi-nu-tú) 

(SAA 06, 066: 2; SAA, 07, 024: r 1; SAA 11, 152: r 2’; SAA 13, 157: 15’) şeklinde görülebilen bu 

görevliler ile ilgili görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Sözlüklerde “kraliçenin sarayının kadın memuru” 

(CAD A/1: 294), “kadın memur” (CDA 175) olarak karşılaşılan bu kelimenin “kadın vekilharç” veya 

“kadın kâhya” olarak görüldüğü metinler de bulunmaktadır (Parpola vd., 2007: 54). Laḫḫinatular için 

ambar memuru, sofracı ve hareme tahıl tedarikinden sorumlu bir kâhya olduğu görüşünü savunanların 

yanı sıra (Duymuş Florioti, 2014: 806; Parpola, 2012: 619) Yeni Asur Dönemi metinleri içinde ise 

“kadın tapınak kâhyası” olarak belirtildiği bilinmektedir (SAA 06, 066: 2; SAA, 07, 024: r 1; SAA 

11, 152: r 2’; SAA 13, 157: 15’). 

Hakkında fazla bilgi bulunamayan laḫḫinutaların ilgili tapınakla ilişkilendirilmesinin en 

önemli nedeni maskülen olan meslektaşı láḫḫinunun hem sarayda hem da tapınakta görevli olmasıdır. 

Ancak laḫḫinatuların tapınaktan ziyade sarayla daha sıkı ilişkide olduğu düşünülmektedir, çünkü Yeni 

Asur kaynakları onun tapınakta görevli olduğuna dair belirti göstermez (Çelik, 2021: 143; Teppo, 

2005: 63). Ancak o, her ne kadar yalnızca saray hizmetinde gibi görünse de, özellikle SAA 13, 157 

numaralı belgeye göre laḫḫinatuların rolü láḫḫinuya benzerdir denilebilir. Kraliçenin emrinde 

ekonomik yönetimde hatırı sayılır bir güç olsa da bununla ilgili çok az doğrudan kanıt bulunmaktadır. 

Çünkü on laḫḫinatudan altısı bir personel listesinde belirtilmiştir. (Teppo, 2005: 64; SAA 07, 024).  

http://www.intoba.org/
javascript:distprof2('saao','akk-x-neoass','akk.r00422d')
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Erkek meslektaşından daha çok tapınakta görev almasına rağmen Yeni Asur Dönemi’nde 

yalnızca sarayda bulunmuş görünmektedir (Teppo, 2005: 117). Çünkü hakkındaki metinlerin azlığı 

tapınakla olan ilgisini kanıtlayacak yeterlilikte değildir. 

Láḫḫinular ile ilgili bölümde bahsedilen Yehova’nın “lḥn”i unvanına sahip Ananiah’ın, karısı 

Tapemet için de bir zamanlar Akadca laḫḫinatudan alınan “lḥnh”ın kullanıldığı düşünülmektedir. 

Ancak “lḥnh” olmak “lḥn”ın karısı anlamında olup, ondan bağımsız olarak görev üstlenmediği 

muhtemeldir. “Lḥnh”ın işlevi hakkında ise kaynaklar çok az bilgi vermektedir (Cussini, 2012: 162; 

Granerød, 2016: 57). Feminen “lḥnh” İncil’de de bulunur ve burada kraliyet hanesinin kadın 

yöneticisi anlamına gelmektedir (Demsky, 1981: 102; Landsberger, 1967: 198). 

Laḫḫinatuların maskülen meslektaşları gibi isimlerinin bilindiği metinler bulunmamaktadır: 

yalnız bir istisna hariç. Aḫāt-abû (MÍ.a-ḫa-ta-a-bu-u, MÍ.laḫ-ḫi-nu-tu) MÖ 7. yüzyılda Eski Kalḫu 

Sarayı’nın yöneticisi (šakintu) Amat-Ba’al’in kadın kâhyasıdır. Hakkında bilinen tek şey ise Nurtî’nin 

kızını satın alması ve onu šēlûtu olarak Tanrıça Mulissu’ya adamasıdır. Ancak resmi sıfatıyla mı yoksa 

şahsi olarak mı satın aldı bilinmez (CDA 366; Çelik 2021: 143; Parpola vd., 2007: 114; PNA 1/I: 59; 

Svärd, 2010: 254; Teppo 2005: 63). Satın alınan bu şahıs, Nurtî’nin kızı Banāt-Emašmaš’tır ve on 

šeqel gümüşe satın alınmıştır (PNA 1/II: 262; SAAS VI: 210; Menzel, 1981/2: 178). Fales, Aḫāt-

abû’yı önce “tapınak kâhyası” daha sonra ise “kâhya” olarak değerlendirmiştir (Teppo, 2005: 63; 

PNA 1/I: 98). Bu bilgiye göre Aḫāt-abû’nun laḫḫinatu olduğu kesin değildir denilebilir.  

Laḫḫinatu unvanlı görevlilere Yeni Asur Dönemi metinleri içinde dört farklı yerde 

rastlanmaktadır.  

Personel listelerinde geçen ve bir krala yazılan mektupta söz edilen belgeler dışında 

laḫḫinatunun Sanherib döneminde Ninive’de köy idarecisi (rāb-ālāni/LÚ.GAL.URU.MEŠ ša MÍ.láḫ-

ḫi-ni-te) olarak geçen Bahiānu’ya ait tek bir belge dışında laḫḫinatulara rastlanmaz. Baḫiānu isimli 

görevliye ait 21 adet belge bulunmaktadır. MÖ 704-682 arasında Sanherib saltanatı boyunca görev 

yaptığı düşünülen Baḫiānu’nun yalnızca bir belgede unvanı açıkça belirtilmiştir (PNA 1/II: 252; SAA 

06, 066). Dolayısıyla Baḫiānu’ya ait borç verme ve alma, arazi ve köle satın alma ile ilgili diğer 

belgeler de laḫḫinatu ile ilgili olabilir, ancak kesin bir şey söylemek zordur. Baḫiānu’nun unvanının 

belirtildiği belgenin konusu, Bēl-ēpuš’un karısı Uhimâ’yı serbest bırakmasıyla ilgilidir. Devamında 

kırıklar olduğundan detaylı bilgi edinilemeyen ve toplam dört şahidin yer aldığı bu belge MÖ 688’de 

Nisannu (ITI.BARAG)12 ayı, Ṣimirra valisi İddin-ahhē eponiminde kayda geçirilmiştir (SAA 06, 066).  

Asur arşivinin idari işleri için ayrılmış iki cildinden ilki Ninive saraylarının idaresinden ve 

tapınak adaklarıyla ilgili metinlerden oluşmaktadır. SAA 07, 023-026 arası kadın personel listelerini 

oluşturmaktadır ve kesin olarak tarihlendirilemezler. 025 ve 026 muhtemelen 024 ile ilgili daha küçük 

bir parçadır. Bu tabletlerin veya en azından bazılarının Asarhaddon saltanatı sırasında belirli bir olay 

için yazılmış olabileceği düşünülmektedir (Fales ve Postgate, 1992: XIII-XIX; Teppo, 2005: 69-70). 

İsmi tespit edilemeyen laḫḫinatu ise SAA 07 içinde yalnızca burada yer almaktadır. Sıralanan diğer 

personellerin ardından devamı kırık bir satırda 6 laḫḫinatudan söz edilir (SAA 07, 024: r 1). Çok 

sayıda kadın personelin yer aldığı bu listenin amacı bilinmemektedir. İdari işleri için ayrılan diğer 

ciltte ise kadın tapınak personelliyle ilgili parçalı bir listede laḫḫinatu ve nārtu/MÍ.NAR13 (kadın 

müzisyen) yer almaktadır (SAA 11, 152). Listede başka bilgi bulunmaz. 

Rahipler ve yüksek tapınak görevlileri tarafından Asarhaddon ve Asurbanipal’e yazılan 

mektupları içeren SAA 13 içinde yine ismi bilinmeyen bir laḫḫinatuya rastlanmaktadır. Ninive’den 

gönderildiği bilinen ve başlangıcı olmayan mektubun konusu Nergal ile ilişkili kıtlık ve salgın hastalık 

 
12 I. ayı göstermektedir. Günümüz takviminde Mart/Nisan aylarına karşılık gelmektedir. Bkz. (CAH III/II: 750; 

CDA 255; CAD N/2: 265; Duymuş Florioti, 2012a: 366; Parpola vd., 2007: 145). 
13 Kadın müzisyenler ile ilgili detaylı bilgi için bkz. (Duymuş Florioti, 2014: 99-119). 
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tanrısı Erra’nın (dÌR.RA) altın heykelinin çalınmasıyla ilgilidir. Başlangıcı olmayan mektupta 

laḫḫinatunun söylediği sözler yer almaktadır (Oates, 2015: 184; SAA 13, 157). Mektubu yazan kişi 

din görevlisidir ve Asarhaddon ya da Asurbanipal’e yazdığı bilinen mektupta Erra’nın heykelinin 

bulunup, yerine teslim edilmesini anlatmaktadır. Olayın tanıklarından biri tapınak görevlisi ve ismi 

bilinmeyen laḫḫinatutur. Mektuptan rahibe anlattıklarını, rahibin de krala bildirdiği anlaşılmaktadır. 

Laḫḫinatuların söz konusu olduğu belgeler burada son bulmaktadır. Bu görevliyle ilgili en 

detaylı belge Erra’nın heykelinin çalınması ile ilgili mektuptur. Láḫḫinular kadar yaygın geçmeyen 

laḫḫinatularla ilgili detaylı bilgi olmasa da görevlerinin láḫḫinulara yakın olduğu bilinmektedir. 

Özellikle Erra’nın heykeli ile ilgili olan mektup bunu desteklemektedir. 

4. Sonuç 

Yeni Asur Dönemi metinlerinde yer alan láḫḫinu terimi Eski ve Orta Asur dönemindeki arpa 

dağıtımından, giysi ve gümüş koleksiyonundan sorumlu idari görevliden türetilmiştir. Bu terim Yeni 

Asur Dönemi’nde ise tapınakla daha çok ilişkili gibi görünmektedir. Öncelikle idari görevliyken, 

zamanla kült görevlerini de üstlenmiştir. SAA 20, 050 numaralı, tapınak görevlilerinin 

sorumluluklarının anlatıldığı belgeden hareketle tapınaktaki görevinin kült giysilerine bakmak ve 

tapınak eşyalarını muhafaza etmek olduğu söylenebilir. Tapınak kâhyası olarak söz edilen bu 

görevliden bira üreticilerinin yanında da bahsedilmiştir. Yeni Asur Dönemi dışında, İsrailoğulları’nın 

tanrısı Yehova’nın da bu terim ile anılan ve tapınak ile ilişkili görevlisine rastlamak mümkündür.  

 Yeni Asur metinleri içinde isimleri tespit edilebilen 11 láḫḫinuya rastlanmaktadır. Bunlardan 

üçü SAA metinleri dışında başka bir kaynaktan tespit edilmiştir. İsmi tespit edilen láḫḫinuların büyük 

bir kısmına belgelerde şahit olarak rastlanmaktadır. Bir antlaşma tableti ile ilgili belge, bir tapınak 

görevlisi ile ilgili şikâyet mektubu ve kraliyet ritüelleri ile ilgili belgeler, konaklama, yiyecek-içecek, 

et paylaşım listeleri dışında láḫḫinuların kendi aralarında bir kült meselesi için mektuplaştığı 

bilinmektedir. Haklarında en detaylı bilgi sorumluluklarının anlatıldığı belgeden öğrenilmektedir. 

Yeni Asur Dönemi’nde láḫḫinuların tapınak görevlisi olduğu konusunda şüphe bulunmamaktadır.  

 Láḫḫinuların feminen meslektaşları laḫḫinatular ile ilgili görüş ayrılıkları vardır, ancak bu 

terim Yeni Asur metinleri içinde “kadın tapınak kâhyası” olarak geçmektedir. Daha çok sarayla ilişkili 

gibi görünen laḫḫinatular maskülen meslektaşlarından dolayı tapınak ile ilişkilendirilse de eldeki 

kaynaklar bunu açıklayacak yeterlilikte değildir. SAA 13, 157 numaralı Erra’nın heykelinin 

çalışmasıyla ilgili belgeye göre ise görevi láḫḫinular ile aynıdır denilebilir. Elephantine papirüslerinde 

de bu terime rastlamak mümkündür, ancak orada makülen form olan lëḥënin karısı olmaktan başka 

fonksiyonu bulunmamaktadır. Láḫḫinular gibi şahıs adlarına rastlanan belge bulunmamaktadır. Tek 

istisna olan Aḫāt-abû’nun ise kadın tapınak kâhyası mı yoksa yalnızca kadın kâhya mı olduğu kesin 

değildir. SAA içinde laḫḫinatulara 4 farklı yerde rastlanmıştır. Bu belgelerden biri tapınak 

görevlilerinin sıralandığı belgedir. Ancak yine de laḫḫinatuların görevi konusu netlik kazanamamıştır.  
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EKOLOJİ TEMALI TESLA ÖZEL TANITIM FİLMİNDE ROLAND BARTHES’IN 

GÖSTERGEBİLİMİ YANSIMALARI 

Özet 

Bu makalede ekoloji temalı Tesla özel tanıtım filmi, Roland Barthes’ın düzanlam, yananlam 

ve mit oluşturma yaklaşımlarına göre göstergebilimsel olarak analiz edilmiştir. Tesla, Tesla Motor 

Inc. Şirketi tarafından üretilen bir otomobil markasıdır. 2008 yılında ilk otomobilini üretmiş ve tek 

şarjla 394 km'lik rekor mesafeyi katetmiştir. Marka büyük ölçüde fütüristik, lüks, güçlü ve en önemlisi 

de ekoloji dostu araçlar üretmektedir. Ana motivasyonu "sürdürülebilir ulaşım ve elektrik 

teknolojisinin gelişimini hızlandırmak" olan Tesla, daha temiz mobilite, ulaşım ve enerji ile öne çıkan 

bir marka olmayı hedeflemektedir. Daha yeşil bir gelecek için enerji üretimi ile bir konsept haline 

gelme çabası bulunmaktadır. Burada marka tarafından “yeni bir yaşam tarzı” mitinin elektrikli 

otomobile sahip olarak sürdürülebilirlik ve çevresel farkındalıkla hayata geçirilebileceği 

vurgulanmaktadır. Tesla tanıtımlarında karbon emisyonsuz bir çevresel ütopya ile “daha parlak bir 

yarın” fikrini satmaktadır. Ekoloji temalı Tesla tanıtım ve reklamlarını Netflix, Youtube gibi 

alışılmadık kanallar üzerinden yapmakta ve yenilikçi özelliğini sadece tasarımda değil, tanıtımlarında 

da göstermektedir. Bu makalede Tesla Özel Tanıtım Filminin göstergebilimsel anlamları Barthes’ın 

kurallarına göre incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tesla, Göstergebilim, Barthes, Mit, Çevre 
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REFLECTIONS OF ROLAND BARTHES’  SEMIOTICS IN ECOLOGY THEMED TESLA 

SPECIAL PROMOTIONAL FILM 

Abstract 

In this article, ecology themed Tesla special advertisement film has been semiotically 

analyzed according to Roland Barthes' denotation, connotation and myth making approaches. Tesla, 

is an automobile brand produced by the Tesla Incorporated. Tesla produced its first car in 2008 and 

covered a record distance of 394 km on a single charge. The company designs electric vehicles that 

are highly futuristic, luxurious, powerful, and most importantly eco-friendly. Tesla’s main motivation 

is to "accelerate the development of sustainable transportation and electricity technology", and it main 

aim is to be a brand that stands out with cleaner mobility, transportation and energy.  Thus, Tesla 

spends its efforts to become a concept with energy production for a greener future. It is emphasized 

by the company that “a new life style” myth could be achived through sustainability and 

environmental awareness provided by owning an “electric car”.  Tesla is selling “the idea of brighter 

future” through “no carbon emission concept” based on environmental utopia. Ecology themed Tesla 

makes its advertisements and promotions through unusual media channels such as Netflix, Youtube, 

etc., and displays the novelty in its cars not only in their design, but also in their promotion.  This 

article analyzed the semiotic meanings of a Tesla special advertisement film according to Barthes' 

rules. 

Keywords: Tesla, Semiotics, Barthes, Myth, Environment. 

 

 1. Giriş  

Bu çalışmada “Tesla Motors" şirketinin doğaya zarar vermeyen bir teknolojiyle ürettiği 

araçlarının özel tanıtım filminde genel olarak ön plana çıkan anlam katmanlarını Barthes’ın düzanlam, 

yananlam ve mit kavramlarıyla analiz edilmesi hedeflenmiştir. Markanın diğer otomobil firmalarından 

farklı olarak sadece otomobil değil, bir yaşam biçimini tanıttığı görülmektedir. Tesla Motors olarak 

kurulan şirketin adı, elektrik teknolojisine önemli katkılarından dolayı ünlü mucit ve elektrik 

mühendisi olan Nikola Tesla'dan gelmektedir. Marka tanıtımlarında genel olarak, sürdürülebilir 

ulaşımda enerji kullanımına geçişi hızlandırmak amacıyla elektrikli araç ürettiği vurgusunu 

yapmaktadır. Tesla’nın youtube ve twitter üzerinden yayınlanan özel tanıtım filmi ile doğaya zarar 

vermeyen otomobiller ürettiği yansıtılırken, gezegenimizi sarsan ekolojik kriz nedeniyle geldiğimiz 

noktada elektrikli araçların geleceğin kaçınılmaz bir ulaşım aracı olduğu üzerinde durulmaktadır. 

Geleneksel reklam tarzından uzak bir tanıtım politikası izleyen Tesla, gezegenimizi ve dolayısıyla 

doğayı yaşamakta olduğumuz çevre kriz ve felaketlerinden kurtarmanın bir parçası olarak elektrikli 

araçlara geçişin bir adım olacağı yönünde sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunma misyonuna 

sahip olduğunu ifade etmektedir. Özel tanıtım filminde yer alan olgular da bu yönde işlenmiştir. Bu 

tanıtımda yer alan göstergeler Barthes’ın göstergebilim çözümlemesinde yer alan düzanlam ve 

yananlamlar yoluyla mit kavramını çevreci bir yaşam biçimini teşvik ederek ortaya koymaktadır. 

Tesla’nın reklam için seçtiği araçlar gözönüne alınırsa, hedef kitlesinin medya okuryazarlığı 

konusundaki seçimlerinin ön planda olduğunu da görmekteyiz. Barthes’ın göstergebilim 

yaklaşımlarına göre, anlam üretmede hedef kitle ve medya seçimi de bir gösterge niteliği taşımaktadır. 

Tesla’nın  günümüzde yer alan otomobil reklamlarından farklı olarak seçtiği hedef kitle ve kitle 

iletişim araçlarının bir gösterge olarak ele alınmış, seçilen Özel Tanıtım Filminde yer alan imge ve 

http://www.intoba.org/
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sembollerin gösterge oluşturmada birarada kullanılmasıyla ortaya çıkan göstergebilimsel değerlerin 

analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

2. Yöntem 

Barthes’a göre düzanlam ve yananlam ile üretilen anlamlandırmanın iki düzeyi 

bulunmaktadır. Düzanlam; anlatım düzlemi ya da gösterenden oluşurken, yananlam ise, içerik düzlemi 

ya da gösterileni yansıtmaktadır. Tanıtım filminin gösterge dizininde yer alan görsel ve sözel metinler 

düzanlamına göre, neyi temsil ettiği, yananlamına göre ise nasıl temsil ettiği Barthes’ın göstergebilim 

yaklaşımına göre incelenerek ön plana çıkan gösterge değerlerinin mit oluşturma yönünde yansıttığı 

anlamlar çözümlenerek tespit edilmeye çalışılmıştır. 

3. Bulgular 

Tesla’nın web sayfasında misyonunun, dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmak 

olduğu, temiz ulaşım ve temiz enerji üretimin yaygınlaşmasını sağlamada etkin rol aldığı 

yansıtılmaktadır. Çalışmanın kapsamını youtube üzerinden yayımlanan Tesla özel tanıtım filmi 

oluşturmaktadır. Söz konusu reklam içeriği ile hem aracın tanıtım ve satışının sağlanması hem de 

doğayı koruyan bir yaşam biçiminin inşa edilme çabası yansıtılmaktadır. Buradaki çaba Barthes’ın 

göstergebilim yöntemleri çerçevesinde bir mit olarak ifade edilebilir.Bir dakika otuzyedi saniyeden 

oluşan “özel tanıtım” filmi https://www.youtube.com/watch?v=1F87cVJXEMo adresinde İngilizce 

dilinde yayınlanmıştır. Hedef kitlenin İngilizce konuşulan ülkeler ve/veya İngilizce bilen insanlar 

olduğu anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi, dünyanın birçok yerinde İngilizce konuşulmakta ve 

öğretilmektedir. Buradan yola çıkarak internete erişim sağlayabilen, youtube ve twitter gibi sosyal 

medya kanallarını takip eden ve İngilizce bilen bir topluluğa hitap edildiği söylenebilir. Varol (2019: 

149), Marshal McLuhan’ın bu kavramı “Bir medya (araç) bizim algımızı şekillendirir ve yeniden 

şekillendirir. Araç mesajdır” diyerek reklam için kullanılan aracın da bir mesaj olduğunu ifade 

etmektedir. Söz konusu tanıtımda seçilen araçların netflixde yer alan diziler ile sosyal medya araçları 

youtube ve twitter olduğu görülmektedir. Tanıtımlarda doğayla uyumlu araç olarak farklı tanıtım 

kanalları kullanmakta olup, bütün olarak bir yaşam biçimini de pazarlamaktadır. Başka bir deyişle, 

Tesla otomobiller bir araç olmanın ötesinde bir yaşam tarzı özelliğini de taşımaktadır. Markanın 

stratejisinde teknolojide üst noktadan bir vuruş olarak otonom araç üretimi yapılmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı ülkelerde, elektrikli otomobillerin kullanılması 

çevreyle dost imajını güçlendirmektedir. Çünkü bu ülkelerde enerji büyük oranda güneş ve rüzgar 

enerjisinden elde edilmektedir. Çevre ve iklim krizlerinin yaşandığı günümüz dünyasında 

gezegenimizin geleceği için gecikmeli de olsa yapılacak en önemli şeylerden biri de temiz enerjiye 

odaklanmak olduğundan, Tesla tanıtımlarında mitler üreterek “doğa-araba dikotomisi”ne yeni bir 

boyut getirmiştir. Burada üretilen mitler, içinde yaşanılan toplumun ürettiği kültürel yapılardır. Kükrer 

(2010: 29), günümüz toplumunda reklamın da, kültürel bir unsur olması nedeniyle reklam ve mit 

ilişkisinden, reklamla kültür ilişkisinin bir parçası olarak söz etmektedir. Mitlerin anlamlandırma 

sürecindeki en temel işlevleri, sunulan anlamları doğallaştırarak egemen ideolojiyi yeniden 

üretmektir. Bu doğrultuda en önemli soru, reklamlarda kullanılan mitlerin egemen ideolojinin yeniden 

üretilmesine katkıda bulunurken hangi anlamları yarattığıdır. Bugün Tesla’nın sadece tamamen 

elektrikli araçlar değil, aynı zamanda sonsuz ölçeklenebilir temiz enerji üretimi ve depolama ürünleri 

de üreterek, çevreciliği ve temiz enerjiyi ön plana çıkardığı görülmektedir. Gezegenimizin karşı 

karşıya bulunduğu ekolojik krize yönelik tavrı ile dikkat çeken ve büyük bir firma olan Tesla’nın, bu 

konuda çözüm ortaklığına gittiği, gezegenimizin en büyük yaşamsal sorunu olan karbon salınımına 

yönelik geleceği şekillendiren araçlar ve donanımlar ürettiği, bu duruşunu da hem ürünleriyle hem de 

https://www.youtube.com/watch?v=1F87cVJXEMo
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tanıtımlarıyla vurguladığı görülmektedir. 2012 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana Tesla, çevre 

dostu sürüş ile kendini özdeşleştirmiştir. 

Tesla, “0 motor, 0 emisyon, %100 elektrik” reklam sloganı ile başlayan tanıtımlarda otomobil 

seçiminde olduğu gibi çevreye duyarlılığı bir yaşam biçimi haline getirmeyi hedefleyerek 

sürdürülebilir bir ulaşım aracı olarak pazarlanmaktadır. Tesla tanıtımlarında ön plana çıkan “ekoloji 

dostu” kavramı göstergebilim açısından en önemli göstergedir. Nedelea (2020), otomobil 

üreticilerinin genellikle kitle iletişim araçlarından televizyon reklamlarını tercih etmesini, aracın 

belirli bir yönünü vurgulamak veya belirli bir duruma derinlik katma amacına bağlamakta, Tesla’nın 

diğer otomobil üreticilerinden farklı olduğunu animasyon dizilerine reklamını monte ederek 

vurguladığını belirtmektedir. Sosyal medya üzerinden de tanıtım yapan Tesla, twitter hesabından 

yeniliklerini duyurmakta, Netflix dizilerinde yer almaktadır. Aslında, Tesla'nın bu dizilerde gösterilme 

şekli, bir bakıma özel bir statüye sahip olduğunu da ifade etmektedir. Bunun hem olumlu hem de 

olumsuz çağrışımları vardır. Bu durum, sınırlı sayıda izleyici kitlesinin izleyip görmesine neden 

olmaktadır. Ancak Tesla haber değeri taşıyan faaliyetleri ile tüm dünyada tanınırlığını sağlamış, temiz 

enerji faaliyetleri ile gündeme oturmuştur. Tesla’nın seçtiği reklam ve tanıtım araçları da Tesla’nın 

diğer otomobillerden farklı olduğunun bir göstergesidir. Tesla, tanıtımlarında otomobiller daima 

doğanın geniş ölçüde yer aldığı bir fonda görüntülenmektedir. Bu tercihin hem kültüre hem de kültürel 

değerlere atfedilen bir sembol inşa ettiği ifade edilebilir. Stratejik olarak tanıtımlardaki hem gösteren 

hem de gösterilen egoya atfedilen ihtiyaçlar, arzular, değerler üzerine kuruludur. Petrov (2016: 45), 

tanıtımlarda elektrikli araçların çevresel bağlamda inşa edilen küresel ve zamana duyarlı bir kültürü 

işaret eden ikincil bir anlam düzeyi olduğunu bunun arka planda dönen yel değirmenleri ile 

gökyüzünde uçan kuşlar gibi bağlamsal öğeler aracılığıyla ortaya çıktığını belirtmektedir. Bu görsel 

unsurlar, Tesla'nın mesajına aşılanan kültürel anlamı güçlü bir şekilde pekiştirmektedir. Daha derin 

bir düzeyde, Tesla, karbon emisyonu olmayan bir çevresel ütopya aracılığıyla “daha parlak bir yarın” 

fikrini satmaktadır. Burada sürdürülebilirlik üzerinden çevresel farkındalık yaklaşımına paralel 

düzlemde “elektrikli araç” statüsü ile bir “mit” yerleştirilmektedir. 

Yılmaz (2020: 16) Barthes’ın, göstergebilim analizinde mitlerin insanların gerçeklik 

arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkan açıklamalar şeklinde tanımladığını belirtmektedir. Mitler, 

gerçekliğin temsili anlamını taşır. Mitlerin oluşumunda ideoloji kavramı önemli rol oynamaktadır. 

Mitler, toplum içerisindeki egemen ideolojilerin düşünce yapılarının bir aynasıdır. “Egemen ideoloji”, 

toplumu hegemonyal olarak etkisi altına almakta ve düşünce biçimini buna göre yönlendirmektedir. 

“Egemen ideoloji” dünyayı ekolojik krizden kurtarmak ise; burada bir rol üstlenmenin hem pazarlama 

stratejisi olarak hem de bir yaşam modeli oluşturarak inşacı bir yaklaşım ile sunma amacı 

yansıtılmalıdır. Tesla’nın tanıtım filmini; göstergebilimsel açıdan analiz ederken, Baudrillard'ın “mit” 

ve “hipergerçeklik” kavramlarını, semiyotik çerçevedeki anlamını irdelemek gerekmektedir. 

Baudrillard, “Simulacra ve Simulations” adlı makalesinde dile getirdiği gibi gerçekliği olmayan bir 

gerçek - bir hipergerçek ve bir gösterileni olmayan bir gösterge - simülakr modelleri ile ilgilenmiştir.  

Göstergebilimde de gerçeğin simülasyonlarının gerçekliğin yerini aldığı bir dünyada 

yaşadığımızdan, en bariz gösteren-gösterilen bile artık sorgulanmalıdır. Metin & Karakaya (2017: 

112), Baudrillard’a göre, gerçekliğin yerini “göstergeler”in diğer bir deyişle “şeyler”in aldığını ve 

şeylerin bilgisine ulaşmamıza müdahale edenlerin olduğunu, Foucaultcu yaklaşımda ise “iktidarlar” 

olduğunu vurgulamaktadır. Bu yaklaşımda, bireylerin günümüzde tüketici davranışları ile bir 

göstergeler nesnesini satın aldığı tüketim nesneleri üzerinden insanlara neyi, nasıl, nerede, ne zaman 

tüketeceklerine yönelik manipülasyon yapıldığı ifade edilmektedir. Bu durumda artık malların 

“değişim değeri” değil, “gösterge değeri” önem kazanmaya başlamıştır. Nedelea’ya (2020) göre, 
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bunun yansımalarından biri de gerçeğin doğa ile olan ilişkisi olup araba-doğa dikotomisinin evriminde 

otomobili halkın kullanmasına gerek kalmadan Tesla da artık görüntü olarak tüketilmektedir. Önceden 

hayal olan elektrikli ve otonom araba “günümüzün hipergerçeği” olarak üretilmektedir. Nedelea 

(2020), Tesla’nın en önemli işlevinin 2012 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana çevre dostu 

sürüşle eş anlamlı hale gelmesinin nedenini gövdesinin tasarımından ziyade ikonik statüsü olduğunu 

belirtmektedir. Bununla ilgili olarak da otomobilin kullanım değerinden çok daha fazla bir şey haline 

gelmesinin yaratıcılarının onu anlamlarla doldurmasından kaynaklandığına işaret etmektedir. 

Tesla’nın gezegenimizi kurtarma yönünde üstlendiği bu büyük rolü tanıtımında temel alması, 

tamamen yeni bir “araba mitolojisi” sunmaktadır. Tesla’nın misyon ve tanıtımında “Doğa ne 

yenilecek ne de daha iyi bir Doğa (ya da onun bir simülasyonu) ile değiştirilecektir. Artık amacımız 

onu korumak olmalıdır ve elektrikli otomobil ile bu amaca ulaşabiliriz.” mesajı verilmektedir. Dikkate 

alınması gereken bir diğer konu da, Tesla “sürdürülebilir” olarak pazarlandığından, çevre dostu araç 

ile Tesla’nın çevre korumacı bir yaşam tarzını inşa etmekte olduğudur. Tesla bir pop yıldızı gibi, 

sürdürülebilir kalkınma fikrinin yayılmasına katkıda bulunabilecek bir konumda olup reklam ve 

tanıtımlarında kullandığı medya dilindeki göstergelerle bu sorumluluğu taşımaktadır. Bireylerin 

medya dilini okuyabilmesi ve farklı kitle iletişim araçlarının ürettiği farklı metinlerin algılanabilmesi 

için yeni okuryazarlık becerileri gerekmektedir. Reklam okuryazarlığı da bunlardan biridir. Çalışkan 

ve Baytimur (2019:29), reklam okuryazarlığının günümüzde bilinçli ve farkındalığı olan bireyler 

olmak için gerekli becerilerden biri olduğunu belirtmektedir. Seçilen araçlarda sunulan tanıtımlar 

açıkça ve reklam metni şeklinde olmasa da örtük olarak verilebilmektedir. Buna “subliminal reklam” 

denmektedir. Subliminal reklam; bilinçaltını etkileyen ve bilinçaltı düzeyinde algılanan, örtük olarak 

verilen reklamlardır. Nedelea (2020), geleneksel televizyon reklamlarının aksine reklamı örtük olarak 

verilen Tesla’nın Netflix çizgi filmi Bojack Horseman'daki yerleşiminden bahsetmektedir. Serinin 

bölümlerden birinde ana karakter Bojack (at şeklinde insan karakteri), Oscar törenine katılmadan 

hemen önce hediye olarak bir Tesla alır. Aday gösterilmemesine rağmen, arabayı tutmasına izin verilir 

ve bir noktada benzinle doldurmaya çalışır. Sahne izleyiciye Tesla'nın benzin yakmayan bir araba 

olduğunu da hatırlatmaktadır. Tesla ayrıca, bir ürün seçme eyleminin genellikle modern, kapitalist 

toplumda belirli bir fikri savunduğuna da gönderme yapar. Bu belirli bir yaşam modelini kabul 

anlamına gelerek sürdürülebilirliği teşvik etmektir.  

 

Şekil 1.   Netflix Çizgi Filmi Bojack Horseman 
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Nedelea (2020), Tesla'nın imajında Elon Musk'ın çizgi filmlere yerleştirilmiş tanıtımlarındaki 

tasvirinin yanı sıra bazılarını kendisinin seslendirdiğini belirterek Musk’ın espri anlayışını kendisiyle, 

şirketleriyle ve fikirleriyle dalga geçmekten çekinmediğini ifade etmektedir. 

Nedelea (2020), Barthes’ın, “Arabaların Mitolojisi” adlı eserinde şimdiye kadar arabalarda 

önemli olan motor gücü iken, insanların tercihlerinin bir hız simyasından sürüş zevkine dönüştüğünü 

vurgulamaktadır. Her iki araba mitolojisinde de araba Doğa'ya hakimdir. Önceki modda, Doğa, bir 

araba motorunun kükreyen canavarına yenik düşer. Doğa, kendisinin daha iyi bir kopyası ile 

değiştirilir (gerçekten bile daha iyi hale gelir). Eski yaklaşım hala bazı araba reklamlarında bulunabilir.  

Guerda (2018), ulaşım sektörü sıcaklıklardaki küresel artışın büyük bir suçlusu olmaya devam 

ederken, Polonya'nın kömür üretimiyle ünlü olan  Katowice kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 

iklim değişikliği konferansı COP24'te özellikle elektrik veya "e-mobilite" ile çalışan temiz çözümlere 

olan acil ihtiyacın vurgulandığını belirtmektedir. 

Burada gözden kaçırılmaması gereken diğer nokta; elektriğin, sadece yenilenebilir 

kaynaklardan üretildiği takdirde ekolojik krize çözüm getirebilir olmasıdır. Tesla, ekolojik 

yaklaşımıyla ikonik bir marka haline gelmiştir. Marka, tanıtımlarda ikonlaştırılarak belirli bir kültürel 

grubun üyelerinin değerlerini, ihtiyaçlarını ve isteklerini sembolize etmektedir. Toplumda ortaya 

çıkan kültürel fırsatların markanın ikon haline gelmesinde belirleyici rol oynadığı ortadadır. 

Göstergebilim analizinde tanıtım filminin; hızlı geçişler içeren görüntülerle yüksek tonlu ve coşkulu 

müzik eşliğinde ürün modellerini “parçalar” halinde adeta bir puzzle gibi biraraya getirdiği 

görülmektedir. 

Aktulum (2008: 10), Barthes’ın düzenleyime dayalı biçimlerden nefret ettiğini, çok sayıda 

ayrışık unsuru bir araya getirerek bu unsurların arasında kendisi için temel ve belirleyici olanın 

“kısalık” olduğunu vurguladığına dikkat çekmektedir. Barthesa göre; “parça” her zaman bütünden 

daha fazla anlam ifade ederek belirleyici olmaktadır. Tanıtım filminde “Gestalt Algı Kuramı”nın 

özelliklerinin Barthes’ın “parça” yaklaşımına paralel ilerlediği görülmektedir.  Bütün-parça-bütün 

ilişkisinde filmde kurgu sürekliliği bulunmamakla, birlikte farklı farklı Tesla araçların farklı doğal 

ortamlarda dış ses etkisi ve müziği ile bütünleştirilmesi söz konusudur. Müziğin ritmi aracın ön plana 

çıkan kısımlarında yükselmekte ve izleyicide heyecan ve coşku uyandırarak adeta bir macera filmi 

izlenimi taşımaktadır. 

Bedir Erişti (2016: 314), Gestalt yaklaşımına göre görsel algılama sürecinde algılanan 

kavrama ilişkin bazı özelliklerin öne çıkarken, bu özellikleri temelde hedef kitlenin özelliklerinin 

belirlediğini ve görsel algılama sürecindeki bütünlüğün, bütünü oluşturan parçaların geri plana itilerek 

yorumlanması gerektiğini ifade etmektedir. Filmde anlatı kolaj içine yerleştirilmiştir. Aktulum (2008: 

6), “modern kolaj”ın ayrışık unsurları benzeşik bir yapıya oturtma çabası ile ortaya çıktığını, 

“postmodern kolaj”ın ise her türden dizge düşüncesine götüren bir bütünlük girişimine karşı kökten 

bir ayrışıklığı kapsadığını belirtmektedir. Burada, modern kolajın ayrışık unsurlarının diğer bir 

ifadeyle farklı modeldeki Tesla araçların ortak bir noktada birleştiğini görülmektedir. Tanıtım 

filminde Gestalt’ın “doğrudan algı” kuramına göre hedef kitle ve hedef kitle ile ilişkili ortamlar arası 

etkileşimlerin tasarım sürecinde kurgulanış biçimi göz önünde bulundurulmuştur. Karaman (2017: 

33), Barthes’ın, göstergebilimin konusunu, tözü ve sınırları ne olursa olsun her türlü göstergeler 

dizgesi olarak belirlediğini görüntülerin, jestlerin, mimiklerin, müziğin, törenlerde ve protokollerde 

görülen tözlerin bir dil oluşturmasa da bu karmaşaların anlamlı dizgeler oluşturduğu ifadesine dikkat 

çekmektedir.  
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Şekil 2. Tesla ve Işık Çakan Deniz Kulesi 

 

Gökkaplan (2021: 591) reklamcılıkta ürüne veya hedef kitleye ait göstergelerin kullanıldığını 

bu göstergelerin ise, nesne, sözcük ve resimden oluştuğunu vurgulamış, bu noktada önemli olanın, 

göstergenin hedef kitle için özel bir anlam ifade ettiğini belirtmek olduğunu ifade etmiştir. Akerson’a 

(2019: 182) göre, her reklam izleyicisiyle bir iletişim kurarak, doğrudan izleyiciye seslenildiği hissini 

vermektedir. Bu tanıtım filmi eril bir dış sesin “imagine (hayal edin)” sözüyle başlamakta farklı doğa 

görüntüleriyle eşleştirilmiş altı özelliği ile Tesla’nın “hayal gibi bir otomobil” ya da “hayallerde 

olabilecek türden bir otomobil” imgelemi yapılarak izleyiciye seslenilmektedir.  

Şekil 3. Tesla Elektrikle Çalışan Araç 

 

Görüntülerde otomobilin uzağında yer alan ışık çakan deniz kulesi Barthes’a göre düzanlamda 

deniz kulesi ve ışığı, yananlamda ise; yanıp sönen ışığın dikkat çekme ve  yönlendirme işlevi 

olduğundan “doğru araç budur” anlamı taşıdığı düşünülebilir. 

Bu görüntülere eşlik eden dış ses bu hayal ötesi aracın altı özelliğini birer birer sıralamakta, 

birinci özellik olarak; “A car with an instant power” demekte, düzanlamda hızlı bir direksiyon hareketi 

gösterilerek yananlamda hemen harekete geçebilen, kullanıma hazır bir motor gücü yansıtılmaktadır. 

İkinci özellik olarak; elektrik aparatının araca yerleştirilmesiyle “A car the just plugs in” sözüyle 

sadece elektrikle çalışan bir araç olduğu belirtilmekte, hemen arkasından gelen yel değirmenleri 
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görüntüsü ile otomobilin bir arada verilmesi, düzanlamda elektrikle çalışan bir araç iken, yananlamda 

ise çevreye zarar vermeyen ve yenilenebilir enerji kaynaklarına gönderme yapmaktadır.  

Otomobilin uzağında yer alan ışık çakan deniz kulesi dikkat çekmeye odaklanmaktadır. 

Düzanlamda deniz kulesi ve ışığı, yananlamda ise; yanıp sönen ışığın doğruya yönlendirme işlevi 

olduğundan “doğru araç budur” anlamı vermektedir.  

Şekil 4.  Tesla ve Yel Değirmenleri 

 

Hayallerdeki aracın üçüncü özelliğinin “A car the drives itself” sözüyle otonom araç olduğu 

belirtilmektedir. Düzanlamda otonom bir aracı, yananlamda ancak hayallerde olabilecek hipergerçek 

insanın kullandığı hipergerçek bir aracı ifade ettiği düşünülebilir. Tanıtım filminin bütününde 

Tesla’nın çeşitli renklerde birkaç modeli görüntülenmektedir. Karaman (2017: 34), Barthes’ın 

göstergenin kendisinin o şey olmadığı halde, o şeyi çağrıştırarak iletişim yaratan bir araç olduğunu 

savunduğunu belirterek, gösteren ve gösterilenin göstergeyi oluşturduğunu ifade etmektedir. Bu bakış 

açısına göre, kırmızı Tesla ile hız ve enerji kavramına vurgu yapılmakta ve otonom araç ile hayalin 

gerçeğe dönüşmesi imgeleminde Baudrillard’ın “hipergerçeklik” kavramına gönderme 

yapılmaktadır. Yılmaz (2020: 17) Barthes’ın medya tarafından inşa edilen mitlerin, kitleler için neyin 

doğru neyin yanlış olduğu konusunda belirleyici olabildiği ve doğal göstergelerin yerini yapay 

göstergelerin alabildiği vurgusuna dikkat çeker. Yapay gerçeklik mitler yoluyla doğal gerçeklikler 

sunulabilmekte ve kitlelerde doğal gerçeklik olarak algılanabilmektedir. Tesla tanıtım filmi Barthes’ın 

“mit” olgusu üzerinden “yeni bir dünya” sunmaktadır. Bu dünya yüksek karbon salınımı ile gezegeni 

çıkmaza sürükleyen en önemli suçlu olarak otomobil motorları gösterildiği için, yine bir otomobil 

markası ile bunun üstesinden gelme vaadi bulunmaktadır. Böylece sürdürülebilir, çevreye duyarlı, 

“doğa ile uyumlu bir dünya oluşturma” miti ortaya konmaktadır. Bu mit, tasarımıyla hem insana hem 

doğaya hizmet ederek, ihtiyaçlar, arzular ve değerler üzerinde inşa edilmiştir. Fütüristik tasarımlarıyla 

da ön plana çıkan Tesla geleceğin aracına vurgu yapmaktadır. Düzanlamda, içinde sürücü olmayan 

bir araç iken, yananlamda otonom araç ile gelecek modellenmektedir. Beyaz Tesla ile uçsuz bucaksız 

bir gökyüzü ve uçan kuşlar düzanlamda görüntülenirken, yananlamda Tesla’nın sınır tanımayan bir 

araç olduğu yansıtılmakta ve gökyüzünde uçan kuşlar kadar özgür bir tasarıma sahip olduğu 

vurgulanmaktadır. Dördüncü özellik olarak sunduğu görüntülerde, “A car the gets updates over- the- 

air (havadan aldığı sinyallerle sürekli güncellenebilen araç)” sözlerinde yeşil tepelerin aracın 
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camlarına yansıması ve uçsuz bucaksız gökyüzünde uçan kuşların görüntüsü düzanlam iken, 

sürdürülebilir bir dünya için gereksinimimiz olan otomobilin  doğayla bütünleşmesi ve kendi kendini 

güncelleyebilen bir teknolojiye sahip olması yananlamı taşımaktadır.  

 

Şekil 5. Deniz üzerinde uzun köprü 

 

Karaman (2017: 34), Barthes’a göre tüm görüntülerin, vücut hareketi, mimikler ve gösterilen 

objelerin bir anlam ifade ettiğine vurgu yapmaktadır. Buradan hareketle, beşinci özellik olarak “A car 

the safer (daha güvenli bir araç)” sözlerine eşlik eden yanıp sönen farlar, düzanlam iken, yanan 

farların sönmesi güven konusunda rahatlık hissettiren bir onay anlamında yorumlanabilir. Denizin 

üzerindeki uzun bir köprü görseli düzanlam, bu görselin Tesla otomobilin menzilinin çok uzun 

olduğunu sembolize etmesi de yananlam olarak düşünülebilir.  

 

Şekil 6. Kırmızı Paltolu İki Küçük Kız ve Tesla 

 

Otomobile doğru giden kırmızı paltolu, babalarının elinden tutan iki küçük kızın arkadan 

görüntüleri altıncı özellik olarak “A car they’ll love” sözleriyle düzanlamda verilirken, heyecan, enerji 

ve coşkuyu yananlam olarak çocuklarla birlikte ailede herkesin çok seveceği bir otomobil vurgusu 

yapılmakta, hemen ardından gelen altı adet atın ve yeşil tepelerin görselde yer almasıyla burda sadece 

insanların değil doğanın da seveceği bir otomobilden bahsedildiğini göstermektedir. Ayrıca, karlı 
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ortamda altı adet beyaz ve kahverengi atın özgürce koşmaları ve ardından otomobilin iç tasarım 

görüntüsü düzanlamı ifade ederken, iç tasarımın da atın tüyü kadar pürüzsüz ve özgürce tasarlandığına 

vurgu yapmaktadır. Ayrıca; bu “altı adet at” sembol olarak kullanılmış olup Tesla’nın altı özelliği 

simgelenmektedir. Otomobilin at kadar asil ve özgür olduğu sembolize edilirken atın da bir binek 

hayvan olması nedeniyle Tesla ile at arasında bir paralellik kurulmaktadır. 

Şekil 7. Altı adet At 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üzerine kar yağan aracın yolda pürüzsüz ilerlemesi ve manevra yapabilmesi düzanlam iken, 

her şartta sürüş güvenliği de yananlamı ifade etmektedir. Ekran karartma tekniği uygulanan filmde, 

aracın karanlığın ardından doğan bir yenilik gibi gösterildiği anlaşılmaktadır. Hızlı giden kırmızı 

Tesla’da yenilik ve enerjinin gücü simgelenmektedir. Araç modellerinden kübik tarz ve keskin çizgili 

olan Tesla modeliyle markanın yenilikte kararlılığı sembolize edilmektedir. Araç modellerinin 

katmanlı yollarda üstten görünüşü bu hale gelmek için çok yol katedilerek zirveye ulaşıldığına vurgu 

yapmakta, kuş bakışı çekim ile doğanın gücü ve yenilmezliği yansıtılarak doğa ile uyum 

sergilenmektedir. Yolun çerçevesi gibi bilinçaltı detaylar, arabalar ve doğa arasındaki uyumu daha da 

geliştirmektedir. Tesla’nın tanıtım görselinde yer alan cybertruck (siberkamyon) da hipergerçeklik 

modelidir. İnsanların çevreye duyarlı ve elektrikli- otonom araç kullanan bireyler olarak tasarlanmış 

olması da hipergerçek bireylere işaret etmektedir. 

 

Şekil 8.  Tesla – Cybertruck 
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Tanıtım filminde aracın gittiği yollar doğa ile içiçe olup, bu yollarda trafik işaretleri, yol 

işaretleri veya diğer yasal işaretlerinin olmadığı görülmektedir. Havadan kuşbakışı yapılan çekimde, 

fiziksel şekli ve biçimiyle doğa görüntülerinde kurgusal geçişler parçalı halde ve çok hızlı yapılarak 

markanın yenilikte ve süratteki hızı ifade edilmektedir. Otomobilin karlı ortamlardaki görüntülerinde 

üstün yol tutuşu ve güçlü manevra kabiliyeti ifade edilirken yoldan çıkmadan güvenli sürüş sağlaması 

yansıtılmaktadır. Müzik ve ses efektleri görüntülere ayrıca bir heyecan katmakta, izleyici ilgisini canlı 

tutmaktadır. Filmde Tesla’nın tek bir araç modelinin değil farklı farklı araç modellerinin görüntüleri 

dikkat çekmekte, bu da sadece bir modele yönelik bir tanıtım olmadığını göstermektedir. Bu tür 

yaklaşımlarla markanın ön planda tutulduğu bir “stratejik çerçeveleme” ile diğer markaların tek 

model üzerinden yaptıkları tanıtımlarla karşılaştırıldığında markanın tüm modellerinin “üstünlüğü” 

ifade edilmektedir. Karaman (2017: 34), göstergebilimle kültür çözümlemeleri üzerinde duran 

Barthes’ın çözümleme yöntemi bildirişim amacı içermeyen fakat anlam taşıyan çeşitli olguları 

incelediğini belirtmektedir. Barthes, ele aldığı olguları anlamlama yoluyla göstergebilimle 

ilişkilendirerek göstergelerle yananlam düzlemleri arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Bir görüntüde 

üzerine kar ve diğer görüntüde yağmur yağan farları açık aracın görüntülerinde, doğal koşullara uyum 

sağlayan zor koşulların otomobili imajı çizilmektedir.  

Otomobilin kapılarının bir kuşun kanatları gibi yukarı doğru açıldığı görüntülerde teknolojinin 

sınırlarının zorlanarak özgürce tasarlandığını yansıtmakta ve üst noktadan bir vuruş olarak kollarını 

yeniliğe ve doğaya açan bir insanı simgelemektedir. Barthes, göstergelerin anlamlandırılmasında 

anlamlama sürecinin gösterge kadar önemli olmadığını vurgular ve göstergelerin yaratıldığı 

toplumdan bağımsız düşünülemeyeceğini, bu göstergelerin çevreleri ile birlikte değerlendirilmesinin 

doğru olduğunu savunur (Gökkaplan, 2021: 599). 

 

Şekil 9. Tesla ve Kuşun Kanatları Gibi Açılan Kapılar 

 

Filmin bütünü hem aşk hem macera anlatan bir kurgu olarak yorumlanabilir. Başrolde Tesla, 

dış sesin de erkek cinsiyetli olmasıyla adeta filmde erkek rol üstlenmekte, kullanıcılara güven ve 

heyecan veren bir otomobil rolü oynamaktadır. Dış sesin son söz olarak bu altı özelliği bir araçta 

buluşturan “This is Tesla (İşte bu Tesla’dır)” diyerek, Tesla’nın hayal edebileceğiniz tüm özellikleri 

üzerinde toplayan bir otomobil olduğu ifade edilmektedir. Burada Tesla’yı bir şov sahnesinde takdim 

etme biçimi görüntülenmektedir. Karaman’a (2017: 34) göre, göstergelerin herkesin yaşam bilgisine 

göre farklılık gösterebileceğinden farklı yorumlanabileceğini bu nedenle göstergebilimin tartışmaya 
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açık ve pozitif olmayan bir bilim olarak değerlendirildiğini ifade etmektedir. Bu görüşten hareketle, 

son görüntüde ikonik kamyon ile birlikte üç farklı modelin bir arada ön cepheden görüntüleri, bir 

tiyatral sahne şovunun sona ermesi ile performans oyuncularının selamlama duruşu gibi 

algılanmaktadır. Tanıtım filminin bütünü epik bir işlevsellik içinde müzik ve ritmle araçların adeta 

dans ettirilmekte olduğu izlenimi verilmektedir.  

Şekil 10. Farklı Model Tesla Araçlar 

 

4. Sonuç ve Tartışma 

Sonuç olarak temsilin bir anlamlandırma sistemi olduğu düşünüldüğünde, kavramlar, semboller,  

ve işaretler göstergeleri oluşturarak bir anlam inşa etmekte  neyi nasıl anlamamız gerektiği konusunda 

görsel, işitsel ve sözel  dil kodlarıyla yönlendirme yapmaktadır. Demirel ve Değirmenci (2021: 76), anlam 

inşasında bir anlam aracı ve aracısı konumunda olan markaların, özellikle tüketicilerin dikkatlerini 

çekebilmek ve onların kendileri hakkında düşünmelerini sağlayabilmek amacıyla zekice oluşturulmuş 

belirgin anlam/anlamlandırma yapıları inşa edebildiğini ifade etmektedir. Ancak Barthes’ın göstergebilim 

yönteminde kişilerin tecrübelerinin anlamlandırmada belirleyici olduğuna işaret edilmektedir. Buna göre 

zihinsel inşada keskin anlamlandırma her zaman mümkün olmamaktadır. Widota’ya (2019: 232) göre, 

Tesla sürdürülebilir bir ulaşım aracı olarak tanıtılırken, “iyi ve kötü” ikileminin “ekolojik ve ekolojik 

olmayan” şekline dönüşerek ekolojik söylemin bir parçası haline gelmiştir. Ekolojik olarak Tesla, 

Barthes’ın "arabaların mitolojisi" dediği şeye bir değişiklik getirmektedir. Doğayı yenmek veya daha iyi, 

sanal bir Doğa ile değiştirmek yerine, çevreyi koruma amacına ulaşmamız gerektiğine dikkat 

çekilmektedir. Gökkaplan (2021: 592) reklamcılığın kullandığı etkin ve başarılı yöntemlerin tüketiciye 

sunulacak ürünlerin farklılaştırılması olduğunu ifade etmektedir. Bu tanıtım filminde de Tesla, ekoloji 

dostu bir otomobil olarak farklılaştırılmaktadır. Filmin bütününde Barthes’ın göstergebilim yaklaşımlarına 

göre, genel olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki tablo karşımıza çıkmaktadır. 

Tablo 1. Barthes’a Göre Genel Göstergebilim Değerleri Tablosu 

Düzanlam Otomobil tanıtımı 

Yananlam Çevreye duyarlı doğayla dost otomobil markası tanıtımı 

Metafor Elektrikli araç 

Metonimi Tesla marka otomobiller 

İnşa edilen mit Doğaya dost ve çevreyi kirletmeyen elektrikli Tesla araçlarla 

sürdürülebilir bir gezegende kaliteli yaşam modeli 

 

http://www.intoba.org/
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Gökkaplan (2021: 604) reklam dilindeki niteleyicilerin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi 

gereken noktalardan biri de onların çağrışım değerleri diğer bir deyişle  yananlam evrenleri olduğunu 

belirtmektedir. Tesla’nın özel tanıtım filminde yer alan bazı sıfatların metin bağlamlı çağrışım 

değerleri Barthes’ın mit inşasında öne çıkan vurgular olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 2. Metin Bağlamlı Çağrışım Değerleri Tablosu 

Sıfat Çağrışım Çağrışım Değeri 

Elektrikli Temiz enerji Olumlu 

Hayal gibi Bilinenlerden tamamen farklı Olumlu 

Çevre dostu Çevre dostu (ekolojik) olmayan 

– doğayı kirleten 

Olumlu 

Güvenli Güvenli olmayan Olumlu 

Zor koşullara dayanıklı Dayanıksız-elektrik tüketen Olumlu-olumsuz 

 

Tablo 3. Barthes’ın Göstergebilim Yöntemine Göre Analiz Tablosu 

Gösterge Gösteren Gösterilen Düzanlam Yananlam 

Tesla otomobil 

görüntüsü 

Otomobil Temiz enerji ile 

çalışan otomobil 

Elektrikle 

çalışan otomobil 

Sürdürülebilir bir 

yaşam modeli  

Tesla’nın deniz 

kulesi ışığı 

çakarken yandan  

görüntüsü 

Hayal edin Hayallerinizdeki 

otomobil 

Hayallerde 

olabilecek 

türden bir 

otomobil 

Hayallerinizi 

gerçekleştirecek 

bir marka 

Müzik vurgusuyla 

sürücünün ani 

direksiyon çevirişi  

Kendi kendini 

çalıştıran bir 

otomobil 

Otonom sürüş 

özelliği 

Teknolojinin 

son noktası 

otomobil 

Sürüş kolaylığı 

sağlayan bir 

marka 

Elektrik soketinin 

kırmızı Tesla’ya 

sokulması 

Elektrikle 

çalışan bir 

otomobil 

Kırmızının 

enerjisi ve 

benzinsiz çalışma 

özelliği 

Kırmızı renkte 

elektrikle 

çalışan otomobil 

Çevre dostu – 

doğa ile uyumlu 

bir marka 

Yel değirmenleri 

görüntüsü ile 

kırmızı ve gri iki 

ayrı Tesla’nın 

görüntüsü 

Otonom 

otomobil 

Sürücünün 

direksiyonu alttan 

tutan görüntüsü 

ile  sürüş 

konforunu 

yansıtması 

Çevreci ve 

yenilenebilir 

enerji ile çalışan 

otonom sürüşlü 

otomobil  

Sürdürülebilir bir 

yaşam kalitesi 

sunan bir marka  

Gökyüzündeki 

kuşlar ve Tesla 

görüntüsü 

Havadaki 

sinyallerle 

kendini 

güncelleyen bir 

otomobil 

Tesla’nın üstün 

teknolojisi 

Kuşlar kadar 

özgür ve özgün 

tasarım   

Kendi kendini 

güncelleyen 

teknolojiye sahip 

bir marka 

Farın bir anda 

vurgusal müzik 

eşliğinde yanması 

ve deniz üzerinde 

Daha güvenli 

bir otomobil 

Güvenli sürüş.  

Uzun menzile 

sahip güvenli bir 

otomobil 

Tesla’ya 

güvenin. 

Doğru seçim.  

Güvenli sürüş için 

doğa dostu teknik 

donanıma ve uzun 
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uzun bir köprü 

görüntüsü 

menzile sahip 

marka 

Arkadan 

görüntülenen ve 

babalarının elini 

tutan kırmızı 

paltolu iki kız 

çocuğunun  

otomobile binmek 

üzere ilerlemeleri 

Seveceğiniz bir 

otomobil 

Herkesin seveceği 

bir otomobil 

Ailece güvenle 

kullanılabilen 

keyifli bir 

otomobil 

Doğanın ve aile 

bireylerinin 

seveceği bir 

marka 

Altı adet atın karlı 

ortamda özgürce 

koşmaları 

Asil ve doğayla 

içiçe bir 

otomobil 

Doğayla uyumlu 

sürüş keyfi 

Karlı ortamda 

güvenli sürüş 

Sürdürülebilir bir 

gezegende 

doğaya uyumlu, 

güvenli ve rahat 

sürüşte altı 

özelliği bir arada 

sunan marka 

Karlı ve buzlu bir 

ortamda tozutarak 

giden güçlü yol 

tutuşuyla manevra 

kabiliyetine sahip 

otomobil 

 

İşte bu 

Tesla’dır 

İstenilen tüm 

özelliklere sahip 

bir otomobil.  

Güvenli ve 

konforlu sürüş 

keyfi. 

Doğaya saygılı, 

sürüş güvenliği 

yaşatan bir marka 

Güçlü müzik 

geçişleri ve doğa 

fonunda 

görüntülenen Tesla 

otomobiller 

Otomobil-doğa 

dikotonomisi 

Doğanın 

sahnesinde görsel 

otomobil şöleni 

Otomobilin 

doğayla 

bütünleşmiş 

görüntüleri 

Temiz enerji ile 

çalışan 

sürdürülebilir bir 

dünya için 

fütüristik bir 

marka 

 Son söz olarak, Tesla gibi üründen çok markanın öne çıkarılarak bir yaşam modelinin 

sunulduğu büyük şirketlerin ürün ve hizmetlerinin göstergebilimde Barthes’ın düzanlam, yananlam 

ve mit oluşturma yoluyla içinde yaşadığımız çağda iyi ve kötü kavramlarının ekolojik olan ve 

olmayanla yer değiştirmesi sözkonusudur. 

5. Öneriler 

Gezegenimizde yaşadığımız ekolojik krizin boyutlarının gün geçtikçe artması nedeniyle 

“sürdürülebilir yaşam model”ine katkıda bulunan değerlerin ön plana çıkarıldığı diğer tüm alanlarda 

da göstergebilim analizlerinin yaygılaştırılması ekoeleştirel bakış açısına katkıda bulunabilir ve bu 

konuda daha etkili duyarlılık oluşması sağlanabilir. 
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ADANA YEREL BASININDAN YENİ ADANA VE TÜRK SÖZÜ GAZETELERİNE GÖRE 

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI 

 

Özet  

 

1930 yılında kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF), Türkiye siyasi tarihinde yaklaşık üç 

ay politik varlığını sürdürebilmiştir. Bu girişim Terakkiperver Cumhuriyet Partisinden sonra çok 

partili siyasal sisteme geçiş için ikinci başarısız deneme olarak kabul edilir. Mustafa Kemal Atatürk’ün 

1930’daki siyasi stratejisi,  hem iç ve dış şartların dayatması sonucu politik alanı genişletmek hem de 

ülkesini nihayetinde çok partili siyasi rejime dönüştürme düşüncesinin bir politik denemesidir.  

İçerdeki gelişmelerin çok katmanlı bir biçimde kontrolden çıkması öncesinde de 17 Kasım 1930’da 

yine kurucusu kanalıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması gerçekleştirilmiştir. Serbest 

Cumhuriyet Fırkası'nın siyasette kaldığı üç aylık süre boyunca kuruluşu ve partiyle bağlantılı politik 

tartışmaların kamuoyuna hem ulusal hem de yerel gazeteler aracılığıyla oldukça ayrıntılı bir şekilde 

aktarıldığı görülür. Bu çalışmada, 1930’lu yıllarda yayın hayatında olan Adana’nın iki önemli yerel 

gazetesi Yeni Adana ve Türk Sözü gazetelerinde Serbest Cumhuriyet Fırkası’na ait siyasi gelişmeler 

irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Adana, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş, 

Türkiye’de Muhalefet Partisi, Ali Fethi Okyar. 
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THE LIBERAL REPUBLICAN PARTY ACCORDING TO YENİ ADANA AND 

TÜRK SÖZÜ NEWSPAPER FROM ADANA LOCAL PRESS 

 

Abstract 

 

The Liberal Republican Party, which was founded in 1930, has been able to maintain its 

political existence for about three months in the political history of Turkey. This attempt is considered 

as the second unsuccessful attempt to transition to a multi-party political system after the 

Terakkiperver Republican Party. Mustafa Kemal Atatürk's political strategy in 1930 is a political trial 

of the idea of both expanding the political space as a result of the imposition of internal and external 

conditions and ultimately transforming her country into a multi-party political regime. Before the 

internal developments got out of control in a multi-layeredway, on 17 November 1930, the Liberal 

Republican Party was closed down, again through its founder. It is seen that the establishment of the 

Liberal Republican Party and the political discussions related to the party were conveyed to the public 

in great detail through both national and local newspapers during the three-month period that the 

Liberal Republican Party remained in politics. In this study, the political developments of the Liberal 

Republican Party in the two important local newspapers of Adana, Yeni Adana and Türk Sözü, which 

were published in the 1930s, will be examined. 

Keywords: Adana, Liberal Republican Party, Transitiontomulti-party political life, 

Opposition party in Turkey, Ali Fethi Okyar. 

 

1. Giriş  

Cumhuriyet’in kuruluşunun 7.yıldönümünde, Türkiye siyasal tarihinin, Terakkiperver 

Cumhuriyet Partisi’nden sonra, ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF), 

dünyada ortaya çıkan ve Türkiye’yi de içine alan ekonomik buhranın etkilerinin şiddetle hissedildiği 

bir dönemde ortaya çıkmıştır. İnönü Hükümeti’nin ülkedeki ekonomik problemleri devletçilik 

politikası ile çözebileceğine dair politikası, herkes tarafından onaylanmamıştı. Bu şartlarda, ülkenin 

ve parlamentonun uzun tartışmalarla yıpranmasını istemeyen Mustafa Kemal Atatürk, hükümetin 

adımlarının denetlenmesi amacıyla muhalif yeni bir partinin kurulmasının yararlı olacağını 

düşünmüştü. Yeni kurulacak partinin başkanı olarak da Ali Fethi Okyar’ı uygun gördü. (Halıcı, 2004: 

431). Çok Partili bir siyasal sisteme geçilmesi, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra yasal dönüşümlerle 

toplumun modernleştirilmesiyle şimdi sistemin demokratikleştirilmesi ile Türkiye’nin Batı 

kamuoyundaki imajını da değiştirmeye yönelik bir uygulama olacaktı. (Güneş, 2006: 119). Ancak 

çeşitli nedenlerle (kişisel anlaşmazlıklar, eski rejim ve sisteme bağlılıkları nedeniyle ayrıcalıklarını 

yitirenlerin başını çektiği gayri memnunların oluşturduğu muhalefet vb.) parti kurucularının bile 

şaşkınlıkla izlediği büyük bir toplumsal grubun desteğini alması, SCF’nin sonunu hazırladı. Bu 

çalışmanın amacını, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın ortaya çıkışı, teşkilatlanma çalışmaları, CHF’ye 

muhalefet ederken kullandığı siyasal eleştirileri, 1930 Belediye seçimlerine katılımı ve Fethi Bey’in 

İzmir seyahatinde yaşanan olayların Adana’daki yerel basına (Yeni Adana ve Türk Sözü gazetelerine) 

yansımaları ve sözü edilen siyasi gelişmelerin yerel kamuoyuna nasıl aktarıldığı gibi konular 

oluşturmaktadır.  

2.Yeni Adana Gazetesi ve Kurucusu Ahmet Remzi Yüreğir (1892-1951) 

Yeni Adana gazetesinin kurucusu ve sahibi olan Ahmet Remzi Yüreğir, 1892’de Adana’da 

doğdu. Ahmet Remzi Yüreğir, ilk ve ortaöğreniminden sonra Adana Muallim Mektebi’nden mezun 

oldu. Adana’da Numune-i Edep ve Turan adlı ilkokullarda öğretmenlik yaptı (Çufalı, 2012: 952). 

İstanbul’da İttihat ve Terakki’nin girişimiyle Türk Gücü adlı bir spor teşkilatı kurulmasının ardından 
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diğer illerde de benzeri isimlerle spor kulüpleri açılmaya başlamıştı. Adana’da da Türk Gücü Cemiyeti 

kuruldu ve cemiyete şu üyeler seçildi: İsmail Safa Bey, Avukat Halil Naci Bey, Muallim Gündüz 

Nadir, Turhan Cemal Bey, İncirlioğlu Fasih, Baytar Ali Bey, Muallim Vasıf Bey, Muallim Ahmet 

Remzi Bey’dir. Cemiyetin başkanlık görevine daha sonra Ahmet Remzi Bey seçildi. Türk Gücü’nün 

çalışmaları Adana’nın işgaline kadar devam etti ve bu süreçte Türk Gücü üyeleri yabancı mallarını 

boykot ederek, yerli mallarını kullanmaya başlamışlar ve Adana halkını da bu boykota teşvik 

etmişlerdi (Yüreğir, 1952: 2). 

I. Dünya Savaşı başladığında, seferberlik ilan edildiğinden Ahmet Remzi Bey, yedek subay 

olarak askere alınmış, askerlik görevini tamamladıktan sonra Adana’ya dönmüştür. Mondros 

Mütarekesi’nin imzalandığı sıralarda Suriye’den Adana’ya gelen Yıldırım Orduları Grup Kumandanı 

Mustafa Kemal Paşa’nın Adanalı gençlerle yaptığı bir toplantıya katılmış, o günden sonra düşmana 

karşı yapılacak olan mücadele hazırlıklarına başlamıştır. Çukurova’nın işgalinin beşinci günü 25 

Aralık 1918’de Adana gazetesini yayınlamaya başlayarak mücadele adına ilk adımını atmıştır (İslam, 

1995:10).  İzmir’in işgali ve Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya çıktığı sıralarda Adana’dan kaçmak 

zorunda kalmış, ‘Kilisli Yusuf’ lakabıyla Boğazlıyan’da ikamet etmiştir. Boğazlıyan 

Kaymakamlığı’na tayin edilen Avni Bey ile çalışmalarını sürdürmüştür. O dönem Dâhiliye Nazırı olan 

Ali Kemal, Mustafa Kemal’in Milli Mücadele harekâtını bitirmek için Boğazlıyan’da bulunan 

Kaymakam Avni Bey’e gönderdiği telgraflarda Ahmet Remzi Yüreğir’in de içinde bulunduğu Milli 

Mücadele yanlılarını istemiştir. Fakat Kaymakam Avni Bey, Ahmet Remzi Bey’i ve birçok yurtseveri 

Damat Ferit’in elinden kurtarmıştır. İstanbul Divanı Harbinden, Reis Nazım Paşa tarafından gelen 

telgrafa Kaymakam Avni Bey ise: “Enver, Cemal ve Tâlat Paşalarla arkadaşları İstanbul’dan 

kaçmışlar nasıl elde edilmemişlerse, buradaki firariler de öylece elde edilememiş ve kaçmışlardır ” 

(Yüreğir, 1953: 2) diye cevap vermiş ve bir daha Boğazlıyan’dan böyle bir istekte bulunulmamıştır. 

Sivas Kongresi’nden sonra yurdun dört bir yanında kurulmaya başlayan Anadolu ve Rumeli 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Adana şubesini açmak isteyen Ahmet Remzi Bey, 1 Kasım 1919 

yılında Heyet-i Temsiliye’den izin istemiştir. Mustafa Kemal Paşa ise, 4 Kasım 1919 yılında, merkezi 

Niğde ve Kayseri olmak şartıyla Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasına izin vermiştir 

(Yüreğir, 1953: 2). Ahmet Remzi Bey, Kayseri’de bulunan Somaoğlu Han’ında 9 numaralı odayı 

kiralamış ve cemiyetin yerini hazırlamış ve cemiyetin kurulabilmesi için 25 Kasım 1919 yılında 

Kayseri Mutasarrıflığına başvurmuştur. Ahmet Remzi Bey, 27 Kasım 1919 yılında Adana Müdafaa-i 

Hukuk Cemiyeti’ni resmen kurduğunu bir telgraf ile Temsil Heyeti’ne bildirmiştir (Yüreğir, 1953: 2). 

Adana’nın kurtarılmasından sonra ise Adana Matbuat Cemiyeti Başkanlığı’na seçilmiştir. 1930’da 

Serbest Fırka Adana il teşkilatının oluşturulmasında görev alan, 1946 seçimlerinde Cumhuriyet Halk 

Partisi Ceyhan milletvekili olan, Ahmet Remzi Yüreğir, partisinin İstanbul’da yayınlamayı tasarladığı 

İnkılâp gazetesinin yayın hazırlıklarıyla uğraşırken, 5 Ekim 1951 yılında vefat etmiştir (Çufalı, 2012: 

952). 

2.1. Yeni Adana Gazetesi’nin Yayın Hayatına Başlaması 

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması sonrası 17 Aralık 1918’de Mersin, birkaç gün 

sonra da Adana işgal edildi. İşgallere karşı önce bölgesel daha sonra ulusal mücadele ve direnişin 

örgütlenebilmesi amacıyla kamuoyu oluşturabilmek için öğretmen Ahmet Remzi Yüreğir ve 

arkadaşları tarafından “Adana” ismiyle bir yerel gazete yayınlanmaya başlandı. Mücavirzâde Mustafa 

Emin Bey’in sahibi olduğu Hayat matbaasında 25 Aralık 1918’de basılan gazete üç sayı 

yayınlandıktan sonra işgal kuvvetlerinin yetkilileri tarafından kapatıldı. Bunun üzerine Ahmet Remzi 
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ve Avni Beyler, yeni bir imtiyaz1 ile “Yeni Adana” başlığıyla gazeteyi yeniden yayınlanmaya 

başladılar ise de işgal kuvvetlerinin baskısı sonucu, gazetenin yaklaşık bir ay süren yayın hayatı 

tekrardan sonlandırıldı. 

Yeni Adana Gazetesi, 25 Temmuz 1920 tarihinden itibaren Karaisalı Kelebek İstasyonu’nda, 

9 Eylül 1920’den sonra Pozantı’da basılmıştır. Nihayet Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşması 

sonrası, 9 Aralık 1921 tarihli 185.sayıdan itibaren Adana’da yayın hayatına devam etmiştir (İslam, 

1995:10-12), (Yeni Adana: Yüreğir, 3 Nisan 1953). Yeni Adana, ilk günden itibaren ulusal, 

uluslararası ve yerel politika haberlerine sayfalarında yer veren bir gazete görünümündedir.  

Gazetede yer alan köşe yazıları ise 23 Ekim 1920 yılına kadar imzasız bir şekilde 

yayınlanmıştır. Daha sonra gazetede Ferid Celal “Dündar”, Hakverdizade M. Naci “Yıldız Alp”, 

Nebioğlu Refik “Zamane Şairi” gibi takma isimler ile yazılar yazan yazarlar olduğu gibi2, Refi Kerem, 

Yusuf İzzet, Muzaffer Timurtaş, Celal Sahir, Hüseyin Kemal, Hikmet Şevki, Cafer Tayyar, Ali Nami, 

Halim Hüsnü, Sait Sami, Bürhan Sadık, R. Atilla, Oruçlu, Açık Göz, Tevfik, Şeref, (çift yıldız), (üçlü 

yıldız) vb. gibi takma isimlerin de olduğu yazarlar bulunmaktaydı (Yeni Adana: 25 Kânûnuevvel 

1918-31 Aralık 1946 arasında yayınlanmış sayılar). Gazetenin düzenleme işini ise Hamdi Gönen 

üstlenirken, Yaşar, Kazım ve Kuddisi Beylerde bu kadroda yer almışlardır (Yeni Adana: Yeniden Neşr 

Hayatına Atılıyor, 1953). 

3 Aralık 1928 tarihinden itibaren yeni harflerle basılmaya başlayan (Tevfik, 1932:9) Yeni 

Adana’nın ilk sayfalarında, genel olarak iç ve dış siyasete dair haberler yer alırken aynı zamanda savaş 

döneminden dolayı ‘Tebliğ Resmi’ başlığı altında cephelerden bildirilen askeri gelişmelere ait raporlar 

yayınlanmaktaydı. Gazetedeki haberler özellikle başyazılar, Anadolu Ajansı’nın yapmış olduğu 

yayınlar ile Hâkimiyeti Milliye’nin haberleri arasında uyumluluk göstermekteydi. Diğer sayfalarında 

Adana’nın siyasal, kültürel, ekonomi ve sağlık alanlarına ilişkin haberler yer alırken, gündelik olaylar 

hakkında da haberler bulunmaktaydı (Yeni Adana: 1923). 

Yeni Adana gazetesinin dağıtımı ise düzenli bir biçimde posta yoluyla sağlanıyordu. Adana 

İstihbarat Müdürü olan Ahmet Remzi Bey, Ankara’da bulunan Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 

Umumiyesi’ne gönderdiği 14.09.1921 tarihli yazıda, düzenli bir biçimde dağıtımının yapılabildiğini 

belirtmiştir. Bu sayede işgalci ve azınlıkların çıkardığı yayınlardaki dezenformasyona karşılık 

verilmeye çalışılıyordu. Ayrıca raporda ajanslardan başka Yeni Adana gazetesinden 150 adet 

Adana’ya, 30 adet Tarsus’a ve 50 adet de Mersin’e gönderilirken, Mersin’e gönderilen gazetelerden 

20 âdetinin ise kaçakçılar aracılığıyla Kıbrıs ve Beyrut’a gönderildiği bildirilmiştir (Yeni Adana: 

Ankara’da Fransızlarla Müzakereler Başladı, 5 Ağustos 1953). 

3.Türk Sözü Gazetesi ve Kurucusu Hasan Ferid (Celal) Güven (1894-1975)  

Türk Sözü gazetesinin başyazarı ve sahibi olan Hasan Ferid (Celal) Güven, 1894 yılında 

Adana’da doğdu. İlköğrenimini Adana’da bitirdikten sonra orta öğrenimini Adana Sultanisi’nde 

(lisesinde) tamamlayarak 1911 yılında diplomasını aldı. 1912 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’ne ve 

Güzel Sanatlar Akademisi’nin Resim Şubesi’ne girdi. H. F. (Celal) Güven, fakültede eğitimini 

sürdürdüğü sırada üçüncü sınıftayken I. Dünya Savaşı sebebiyle 1914 yılında yedek subay olarak 

askere alındı. 1915 yılında teğmen olan H. F. (Celal) Güven, 1918 yılının Mart ayına kadar üç yıl 

boyunca yedek subay talimgâhında öğretmenlik görevini ve bölük komutanlığını sürdürmüştür. Kendi 

 
1 Vali Nazım Bey, gazete imtiyazını tekrar verdikten sonra Ahmet Remzi Bey ve Avni Bey’e şu uyarıda 

bulunmuştur: “Aman dikkat ediniz oğlum. Sonra bu adamları kızdırırsak memleketimizi kati işgal altına alırlar 

ve halimiz çok fena olur.”Yeni İmtiyaz Alınıyor”. Bkz. Yeni Adana, 23 Şubat 1934, s.1. 
2Ahmet Remzi Yüreğir tarafından yayınlanan Milli Mücadele’de Çukurova” başlıklı seri yazılarında Yeni 

Adana’nın nasıl neşredildiği yayınlanmıştır. Bkz. “Yeni Adana Yeniden Neşr Hayatına Atılıyor”, Yeni Adana, 

3 Nisan 1953, s.2. 
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isteği ile orduya katılmış olan H. F. (Celal) Güven, Kafkas Ordusu’nda görev aldı. Azerbaycan’da 

ordunun irtibat kurması için çalıştı. 1919 yılında Adana Cephesi’ne katılan H. F. (Celal) Güven 

rahatsızlığından dolayı cephe gerisinde olan 41. Tümen Divan Harp üyeliğine tayin edilmiştir (Öztürk, 

1995: 605).   

Fransız işgali altındaki Adana’da aynı zamanda işgal yanlısı yayınlara karşı doğru 

bilgilendirmeyi sağlayacak yayına ihtiyaç duyuluyordu. Bu dönem Adana Müdâfaa-i Hukuk-u Milliye 

Reisi olan Ahmet Remzi Bey’in yayınladığı Yeni Adana gazetesinde başyazarlığa başladı (Çelik, 

2016: 176), (Yeni Adana: Başmuharrir Ferid Celal, 30 Haziran 1922).Yeni Adana gazetesinin 

Yazıişleri Müdürlüğü’nü yaptığı ve ‘Dündar’ takma adıyla bu dönemde Fransız yanlısı yayın yapan 

gazetelerle yoğun bir mücadeleye girişti ve Milli Mücadele’ye destek oldu. Adana gazetesinin 

yayınlanmasıyla cephelere ve çevre yerleşim yerlerine doğru bilgilerin günü gününe ulaştırılması 

yanında; “Ferda ve Adana Postası gazetelerinin Milli Mücadele aleyhinde ve gerçekleri gizleyen 

yazılarına genç yedek subay Hasan Ferid (Celal) Güven Bey, vatansever duyguları ve vicdanının 

sesini duyuran yazıları ile cevap vermiştir” (Çelik, 2016: 176 - Arıkoğlu, 1961: 172-174).  Yeni Adana 

gazetesinin başyazarlığını ve yöneticiliğini yaptıktan sonra Türk Sözü gazetesini kurdu. Bu gazete ile 

yapılan inkılâplara destek vermeye devam etti. Adana’da üç yıl boyunca resim öğretmenliği yaptı. 

Türk Ocağı Müfettişliği’nde görev alan H. F. (Celal) Güven, TBMM’nin III. Dönem seçimlerine 

katılarak, 1927’de Urfa Milletvekilliğine seçildi. IV. Dönem’de Mersin, V., VI., ve VII. Dönemlerde 

ise İçel milletvekili olarak seçildi. Milletvekilliği görevini yaparken Ankara Halkevi Başkanı oldu 

(Ural ve Soyer, 2012: 177), (Öztürk, 1995: 606), (Aydoğan, 2005), (http://turkoloji.cu.edu.tr 

/CUKUROVA/makaleler/35.php, Erişim Tarihi: 14.03.2018). 1960 yılında basın kontenjanından 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Kurucu Meclis üyeliğine seçildi. Uzun 

yıllar boyunca yazarlık ve gazetecilik ile uğraşan Hasan Ferid (Celal) Güven, 24 Kasım 1975 yılında 

vefat etmiş ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir (Çelik, 2016: 176). 

3.1.Türk Sözü Gazetesi’nin Yayın Hayatına Başlaması 

Türk Sözü gazetesinin 13 Kânunusani 1924 tarihli 11 numaralı nüshasına bakılarak gazetenin 

yayın tarihi 1924 olarak belirtilebilir (Türk Sözü: 11 ve 13 Kânûnusani 1924).3 Cumhuriyetin ilanının 

ve inkılâpların gerçekleştirildiği yıllarda yayınlanmaya başlayan Türk Sözü gazetesi, inkılâpların halk 

tarafından aktif bir şekilde öğrenilmesi açısından haberleriyle büyük destek olmuştur. Türk Sözü 

gazetesinin haberleri, hemen hemen Yeni Adana gazetesinin haberleriyle paralellik göstermiştir. Türk 

Sözü gazetesinin ilk sayfasında iç ve dış siyasete dair haberler ile inkılâpları destekleyen başmakaleler 

bulunmaktadır. İkinci sayfada Adana, Tarsus ve Mersin haberlerine yer ayrılırken dünyaca ünlü 

Tolstoy, Gorki ve Dostoyevski gibi yazarların hikâye ve romanları da tefrika halinde yayınlanmıştır. 

Türk Sözü gazetesinin 13 Ocak 1924 tarihli nüshasına göre gazetenin basıldığı yer, Hükümet Konağı 

civarındaydı (Türk Sözü: 13 Kânunusani 1924).   26 Ocak 1925 tarihli nüshasına ve bundan sonraki 

nüshalarına göre basıldığı yer; Eski Sanayi Mektebi altında Daire-i Mahsusa olarak belirtilmiştir. 

Gazetenin sorumlu müdürü Dava Vekili Fahri Bey’dir (Türk Sözü: 26 Ocak 1925).1966 yılına kadar 

yayınlanan gazetenin yazı heyetinde tanınmış şu isimler yer almaktaydı; Mustafa Uluğ İğdemir, 

Tevfik Coşkun Celal, Halim Hüsnü Bey, Mehmet Emin (Yurdakul), Mustafa Rahmi (Balaban), Behçet 

Kemal, Arif Nihat Asya, Ali Rıza Yalkın, Taha Toros, Selahattin Sepici, Naci Akverdi, Hamdi 

Akverdi ve Rıza Polat Akkoyunlu Burhan Bilge (Ural ve Soyer, 2012:178) Nevzât Celal, Mimnun, 

Mustafa Sünbül, Ömer Kemal Bey (Türk Sözü: Türk Sözü Ailesinden Birkaç Âza, 1 Ocak 1934).  

   

 
3 İsmail Tevfik Adana Vilayeti Matbuatı adlı eserinde gazetenin yayın yılını 1923 olarak vermiştir. İsmail 

Tevfik, a.g.e., s. 7. 
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4.Adana’da Yayınlanan Yeni Adana ve Türk Sözü Gazetelerine Göre Serbest 

Cumhuriyet Fırkası 

4.1. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kuruluş Süreci 

1930 yılında tek partili siyasal sisteme yönelik artan iç ve dış eleştirilerin, bir muhalefet 

partisinin TBMM’de yer almasıyla aşılabileceği düşüncesinin Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın 

kuruluşunda önemli bir rolü olduğu kabul edilmektedir (Kaynar, 2007: 53). SCF’nin kurulmasını, o 

dönem yaşanan olaylar göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekir. 13 Şubat 1925 tarihinde 

meydana gelen Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması, yine aynı yıl içerisinde Terakkiperver Cumhuriyet 

Fırkası’nın kapatılması, Takrir-i Sükûn Kanunu’nun dört yıl boyunca topluma ve basına yönelik 

uygulamaları, CHF’nin bölgesel ve yerel yöneticilerinin halka olan baskıcı tavrı, kişi hak ve 

özgürlüklerinin sınırlı oluşu, aynı zamanda da 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın getirmiş olduğu 

ve halkın üzerinde gittikçe ağırlaşan ekonomik sıkıntılar bu sebeplerin başında gelmekteydi (Ertem, 

2010: 72). 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Adana Mıntıkası Müfettişi olarak görev yapan ve Adana’daki 

politik gelişmeleri izleyen Hilmi Uran’a göre SCF’nin kuruluşuna nedenler şunlardı:  

“Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın teşkili, şüphesiz parlamento hayatımıza artık bir kendini 

kontrol etme unsurunun girmesinde bir zaruret belirmiş olduğu fikrinden doğmuştur. Atatürk, Avrupai 

bir hayat için birer birer millete kabul ettirdiği inkılap hamleleri arasında, Büyük Millet Meclisinin 

böyle bir kontrol organı ile donanımını da lüzumlu görmüş bulunuyordu. Fakat hemen belirtmeliyim 

ki bu pek ihtiyatlı, pek tereddütlü bir adımdı ve icabında hemen geriye dönebilmek imkânları elde 

tutularak atılmış bir adımdı” (Uran, 2007: 193). 

SCF’yi, Atatürk’ün onay ve teşvikiyle, Ali Fethi Okyar kurdu ve Okyar, mebuslar arasında 

kendi partisine katılmasını istediği kimselerin isimlerini bir liste halinde Atatürk’e vererek pek az bir 

farkla bu listeyi kabul ettirdi. Bunlar arasında Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan ile Atatürk’ün 

yakın arkadaşları da vardı. Bütün bunlar halka yeni partiye karşı bir temayül uyandırmak için 

düşünülmüş ve alınmış tedbirlerdi. Fakat Fethi Okyar başta olmak üzere partiye geçen mebusların 

hepsinin de ayrı ayrı Atatürk’e olan bağlılığı, Atatürk için bir emniyet ve hatta icabında partiyi 

kaldırabilme tedbiri mahiyetindeydi (Uran, 2007: 194). 

Hilmi Uran, CHF ile yeni kurulan SCF programları arasında esaslı bir fark olmadığını 

belirtmiştir. Ancak yeni partinin, ekonomi sahasında daha liberal bir siyaset takip edeceği ve 

tekelleşme aleyhinde bulunacağı iddiasında olduğunu ifade etmiştir. İsmet Paşa’nın demiryolu 

siyasetini de hoş görmediğini söylemekte ve bu tür projelerin uzun vadeli borçlanmalarla 

yürütülmesinin halkı daha az zorlayacağını ileriye sürmekteydi (Uran, 2007: 194). 

1930 Ağustos’unda ikinci parti düşüncesini hayata geçirmeye karar veren Mustafa Kemal 

Paşa, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi olarak görev yapan ve tatilini geçirmek için İstanbul’a dönen Ali 

Fethi Bey’i Yalova’ya çağırmıştır. Aslında İsmet İnönü’nün günlüklerine bakıldığında yeni parti 

teşkilatı kararının 20 Nisan 1930’da alındığını ve genel başkan olarak da Fethi Bey üzerinde uzlaşıldığı 

anlaşılmaktadır (Demirel, 2008: 148). Ahmet Ağaoğlu, 1930 senesi Ağustos ayında Atatürk’ün 

davetlisi olarak Yalova’da bir baloya katıldığını ve burada kendisini Serbest Fırka Reisi Fethi Bey’e 

takdim ederek, partide birlikte çalışacaklarını ifade ettiğini belirtmektedir. Kendisi bu gelişmeden 

önceden haberi olmadığı için duruma ve teklife şaşırdığını aktarmaktadır (Ağaoğlu, 1994: 25-28). O 

gece ve ertesi gün Fethi Bey ile yaptığı görüşmelerde durum hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğu 

anlaşılmaktadır. Fethi Bey ile görüşmesinde; “…Anlaşılıyor ki tek fırkanın doğurmuş olduğu 

murakabesizlikten, idaresizlikten bıkmış! Bir taraftan Mecliste birbirini murakabe edecek iki fırkanın 

mevcudiyetini ve diğer taraftan da memlekette biraz hürriyet havasının esmesini arzu ediyor. Fakat 

evvelce olduğu gibi anarşiye ve kargaşaya meydan vermemek için fırkalar arasında esaslarda ayrılık 
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olmamasını ve ikisinin de yüksek bir elden idare olunmasını temin etmek istiyor” (Ağaoğlu, 1994: 28). 

Ahmet Ağaoğlu, A. Fethi Okyar’a; “Görünüyor ki neticede arzu, memlekette ihtiyatlı bir 

hürriyet havası estirmek ve memleketi yavaş yavaş hürriyete alıştırmaktır. Necip ve asil bir gaye! 

Fakat samimi olduğuna kani misiniz? 

(A.F. Okyar)-Kani oldum! 

(A.Ağaoğlu)-Teminat? 

(A.F. Okyar)- Teminat mi? Aramızda mektuplaşarak neşredeceğiz! Bu mektuplarla Gazi 

ikinci bir fıkranın kurulmasını arzu ettiğini ve bu fırkanın tesisi ve yaşaması için elinden geleni 

yapacağını açıkça beyan edecektir. 

(A.Ağaoğlu)- Evet, kâfi teminattır. Şöhreti dünyayı kaplamış olan bir devlet reisinin daha dün 

Paris gibi bir merkezde sefiri olan ve evvelce de kendisine Başvekillik, Meclis Reisliği gibi makamlar 

tevdi etmiş olduğu ve eskiden beri yakın bir dostu bulunan bu zata karşı dünya ve millet önünde 

yapılacak bir taahhüdünün üstünde bir teminat hayale bile sığmaz! Evet, kâfidir, dedim. Bundan 

fazlasını talep etmek en iptidai ahlâk ve nezaket bakımından ayıp bile olurdu” (Ağaoğlu, 1994: 29). 

Mustafa Kemal Paşa ile Ali Fethi Bey arasındaki uzun görüşmeler sonucunda 7 Ağustos 

1930’da Ali Fethi Bey’in başında olacağı “Serbest Cumhuriyet Fırkası” adında bir parti kurulması 

kararlaştırıldı. Bunun üzerine 8 Ağustos 1930 tarihinde İsmet Paşa’nın da bulunduğu Yalova’da bu 

konu ele alındı. Burada Mustafa Kemal Paşa ile Fethi Bey4 arasında birer mektubun5  yazılıp verilmesi 

kararlaştırılınca mektupların metni hazırlanmıştır. Bu görüşmeden hemen sonra yeni fırkanın 

kurulacağı haberi ulusal basında olduğu gibi Adana basınında da şu şekilde yayınlanmıştır: 

“Paris Sefiri Ali Fethi Bey’in memleketimizde (Serbest Cumhuriyet) ismi altında bir fırka 

tekarrür etmiştir. Fırka Cumhuriyetçidir. Programına göre inhisarlar kaldırılacak, vergiler 

azaltılacak, intihap bir dereceli olacak, matbuat bilakaydü şart serbes bulunacak, fikir hürriyetine 

riayet edilecek, Avrupa’daki Cemiyeti Akvam gibi teşekküllerden uzak kalmıyacak, Balkan devletleri 

arasında sıkı tesanüt tesisi ecnebi sermayesinin gelmesini temine çalışacaktır. Şimdilik fırkaya (65) 

meb’usun girmesi temin edilmiştir. Ezcümle Ağaoğlu Ahmet, Reşit Galip, Yusuf Akçora, Cevat Abbas, 

Recep Zühtü, Fuat (Rize) Beyler söyleniyor. Gazi Hazretleri her iki fırkanın fevkinde nazır bir yol 

oynayacak vaziyette kalmak niyetindedir.” (Yeni Adana: Serbest Cumhuriyet Fırkası Teşkili Takarrür 

Etti, 10 Ağustos 1930). 

 
4Fethi Bey’in Gazi’ye yazdığı mektupta; Gazi’nin ülkenin kuruluşunda ve ilerlemesindeki rolüne değindikten 

sonra hükümetin özellikle son beş yılda takip ettiği iktisadi politika eleştirilmektedir. Ardından ülkeye dönerek 

“Cumhuriyet âşıkı olmak sıfatıyla bu mukaddes gayelerin husulü emelinde, binaenaleyh tam ve hakiki 

cumhuriyetçi ve bütün manasiyle lâik ve fakat Cumhuriyet Halk Fırkası’nın mali ve iktisadi ve dâhili ve harici 

siyasetlerinin birçok noktalarına aykırı bulunan ayrı bir fırka ile siyasi mücadele sahnesine atılmak 

arzusundayım…”diyerek Atatürk’ten yeni bir fırka için izin ve bu konudaki fikirleri öğrenilmek istenmiştir. 

Fethi Bey’in mektubunun tam metni için bkz. Ahmet Ağaoğlu, Serbest Fırka Hatıraları, İletişim Yayınları, 

İstanbul, 1994, s.31-33. 
5 Gazi sözlerine hem Cumhurbaşkanı hem de Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Başkanı olarak iki sıfatla Fethi Bey’in 

mektubuna yanıt verdiğini belirtmekle başlamış ve devamında da Fethi Bey’e duyduğu güveni ve Cumhuriyet 

rejiminde çok partili yaşama inandığı için kendisini destekleyeceğini belirtmiştir: “Büyük Millet Meclisi’nde ve 

millet önünde, millet işlerinin serbest münakaşasını ve iyi niyet sahibi zatların ve fırkaların düşüncelerini ortaya 

koyarak, milletin yüksek menfaatlerini aramaları, benim gençliğimden beri âşık ve taraftarı olduğum bir 

sistemdir… Binaenaleyh Büyük Meclis’te aynı temele dayanan yeni bir fırkanın faaliyete geçerek millet işlerini 

serbest münakaşa etmesini cumhuriyet esaslarından sayarım. Bu itibarla, görüşlerinizi takip için siyasi 

mücadeleye girmenizi bittabi hüsnü telâkki ettim…” Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal. Gazi M. Kemal’in Fethi 

Bey’e mektubunun tam metni için bkz. Ahmet Ağaoğlu, Serbest Fırka Hatıraları, İletişim Yayınları, İstanbul, 

1994, s.33-35. 



  İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi, Haziran 2022, Cilt 2, Sayı 1 
www.intoba.org                  Journal of Humanities and Social Sciences Academy, June 2022, Volume 2, Issue 1   

 

                                    130 

 
 

ISSN: 2791-6766 

iNTOBA JHSSA 

Bu haberle partinin kurulacağını duyuran Adana basını, bir gün sonra Fethi Bey ile Mustafa 

Kemal Paşa arasındaki yazışmaları yayımlamaya başlamıştır. 11 Ağustos 1930 tarihli Yeni Adana 

gazetesinde yer alan habere göre, Paris Büyükelçisi Fethi Bey’in, fırkanın teşkili dolayısıyla Gazi 

Hazretleri’ne bir mektup takdim ettiğini ve bu mektupta mali ve iktisadi buhranlara dikkat çektiği ve 

bazı mühim konulara değindiği ifade edilmiştir (Yeni Adana: Fethi Bey Gazi Hazretlerine bir mektup 

taktim etti, 11 Ağustos 1930). 

Ali Fethi Okyar, Mustafa Kemal Paşa ile görüşmeleri sırasında fırkanın her türlü siyasi 

faaliyette bulunurken hiçbir engelleme ile karşılaşmayacağına dair bir fıkra eklemesini istemiş ve 

Mustafa Kemal Paşa’da Ali Fethi Okyar’a: “Bunlar okuduğunuz müsvedde de kâfi açıklıkla mevcuttur 

zannediyorum. Fakat daha belirli açıklık isterseniz elbette onlar da istediğiniz şekilde konulur, ilâve 

edilir. Bu söyledikleriniz zâten meselenin ruhudur. Elbette her türlü siyasî faaliyette serbest 

olacaksınız” (Okyar, 1980: 434-435) diye yanıt vermiştir. Yine Fethi Okyar’ın hükûmetin ve fırkanın 

icraatına dair bildirdiği görüşlerin cevaplarını hükümetin vereceğini dile getiren Mustafa Kemal 

Paşa’nın başka bir mektubunda: “Reisicumhur bulunduğum müddetçe Reisicumhurluğun üzerime 

verdiği yüksek ve kanuni vazifeleri, hükûmette olan ve olmayan fırkalara karşı âdil şekilde ve tarafsız 

yapacağıma ve lâik Cumhuriyet esası dahilînde fırkanızın her nevî ve siyasî faaliyet ve cereyanlarının 

bir engele uğramayacağına emin olabilirsiniz” (Okyar, 1980: 436-437) sözleriyle Fethi Okyar’a 

kuracağı fırkanın geleceği hakkında bir garanti vermiştir. 11 Ağustos 1930 tarihli Yeni Adana 

gazetesinin “Gazi Hz. Yeni fırka hakkında beyanatı” başlıklı haberinde de Fethi Bey tarafından 

kurulacak partiyi ve demokrasiyi destekleyeceğine dair Mustafa Kemal Paşa’nın şu beyanatı 

yayınlanmıştır: “…Ben Cumhuriyet esaslarının kuvvet bulmasını temin edecek olan bu mücaheleri 

memnuniyetle müşahede edeceğim. Bugün itiraf ederim ki bu benim için yüksek bir zevk olacaktır” 

(Yeni Adana: Gazi Hz. Yeni Fırka Hakkında Beyanatı”, 11 Ağustos 1930). Yine Türk Sözü 

gazetesindeki haberde Mustafa Kemal Paşa’nın Fethi Bey’e siyasi mücadelesine yönelik açıklaması 

da şöyledir: 

“Cumhuriyet Halk Fırkası reisleri ile çok mücadele edeceğinizi tahmin ediyorum. Fakat ben, 

Cumhuriyet esaslarının kuvvetlenmesini temin edecek olan memnuniyetle müşahede edeceğim. Ve 

şimdiden söyleyebilirim ki, en çok kavgalı gibi olduğumuz geceler, sizi sofrada birleştireceğim ve o 

zaman tekrar, ayrı ayrı her birinize soracağım: Sen ne dedin, ne için dedin? Senin cevabın ne idi, neye 

istinât ediyordun. Bugünden itiraf ederim ki bu benim için yüksek bir zevk olacaktır” (Türk Sözü: Gazi 

Hazretleri ve Yeni Fırka, 14 Ağustos 1930). 

Mustafa Kemal Paşa ile Fethi Bey arasındaki mektuplaşmaların ve verilen beyanatların 

ardından, 12 Ağustos 1930’da Fırka Genel Başkanı Ali Fethi Bey ve Fırka Genel Sekreteri Kütahya 

Mebusu Nuri Bey (Conker) olmak üzere SCF kuruldu.  

Bu arada SCF’nin Adana’da teşkilatını yapmak için gönderilen parti temsilcisi Doktor 

Burhanettin Bey’i karşılamak üzere birçok çiftçi, esnaf grupları hararetli karşılama hazırlıkları 

yapmışlardı. Çiftçiler, SCF’nin temsilcisini Yenice’den karşılamaya karar vermişlerdi. Son Posta 

gazetesinin aktarımına göre Adana meb’uslarından bir kısmının yeni fırkaya geçeceği belirtilmiş ise 

de isimler açıklanmamıştır (Son Posta: Adana Hazırlanıyor, 13 Eylül 1930). 

4.2. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Programı ve Siyasal Eleştirileri 

Yeni Adana gazetesinde 13 Ağustos 1930’da “Yeni Fırka Programının Esasları Şunlardır” 

başlığı ile kamuoyuyla paylaşılan haberde: 1. maddede CHF’nin Lozan antlaşmasından beri iç ve dış 

politikada başarılı olamadığını ve bunun hoşnutsuzluk yarattığı belirtilmiş, 2. Maddede adli işlerin 

bozuk olduğu ve emniyeti ortadan kaldıracak bir hal aldığı ve adliyede yeniliklerin yapılması 

gerekliliği ifade edilmiştir. 3. maddede mali işlerin bozuk olduğu, mali işlerde suiistimallerin fazla 

olduğu ve maliyenin düzeltilmesi gerekliliği dile getirilmiş, 4. maddede ise vergilerin halkı ezdiğinden 

bu nedenle vergilerin hafifletilmesi gerekliliği belirtilmiştir. 5. maddede, Ankara için hayati öneme 
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sahip mesken meselesine değinilmiş, 6. maddede iç ve dış siyasette hükümetin denetimsiz olduğunun 

altını çizilmiştir. 7. maddede yasaların hâkimiyetinin temin olunması gerekliliği savunulmuş, bununla 

birlikte keyfi muamelelere son verilmesini vurgulamıştır. 8. maddede tekelciliğin azaltılması maddesi 

yer alırken, 9. maddede ticari işlerde hükümetin prensiplerinin değil de, halkçılık prensiplerinin 

uygulamaya sokulması ve yeni yapılacak işlerinde halkın sermayesine bırakılması beyan edilmiştir. 

10. maddede Avrupa sermayesini ülke içine çekmeye yönelik tedbirlerin uygulanacağı belirtilirken, 

11. maddede yer alan demiryolu siyaseti değiştirilecek, bu işinde uzun vadeli olarak yabancı 

sermayeye verileceği yer almıştır. 12. maddede tek dereceli seçim uygulanacağı ve 13. maddede de 

idari işlerde geniş yetkilerin tanınacağı belirtilmiştir (Yeni Adana: Yeni Fırka Programının Esasları 

Şunlardır, 13 Ağustos 1930). 

Fırkanın basına yansıyan bu programından anlaşılacağı üzere programda ekonomik konuların 

ağır bastığı görülmektedir. Dünya Ekonomi Buhranı’nın yaşandığı süreçte kurulan SCF’ye, iktidar 

partisine bir siyasi alternatif olarak değil de iktidarı ekonomik konularda yönlendiren bir parti siyaseti 

izleme görevi verilmişti. Ayrıca partinin politik amacının ise hukuk devleti olma, siyasal vatandaşlık 

hakları ve özgürlükçü bir Batı Avrupa modernleşme okuması üzerine inşa edileceği beyan edilmişti 

(Emrence, 2006: 81-82), (Şeker, 2014:32). Fırka, programını kamuoyuna açıklamasından sonra SCF 

lideri Ali Fethi Bey, muhalif gazetelere beyanat verdiği gibi Adana basınına da beyanatta bulunmuştur. 

Ali Fethi Bey, Yeni Adana gazetesine verdiği beyanatta: “Adana Cumhuriyetçileri arasında 

arkadaşlarım çok olacaktır. Servet ve altın menbal olan Adana ile uğraşmak, buradaki milli servetin 

sürümünü temin ile müstahsili müreffeh bir hale getirmek, ilk ve mühim işlerimizden biridir” (Yeni 

Adana: Fethi Bey’in Yeni Adana’ya Beyanatı, 14 Ağustos 1930) diyerek söze başlamış, fırkanın 

kimlerden teşekkül edeceği sorusuna: “Kâtibi Umumi Reisi Kütahya meb’usu Nuri, aza Aydın meb’usu 

Reşit Galip ve Erzurum meb’usu Tahsin Beyler’dir” şeklinde cevap vermiştir (Yeni Adana: Fethi 

Bey’in Yeni Adana’ya Beyanatı, 14 Ağustos 1930).  Fethi Bey fırka için düşündüklerini ise şu şekilde 

belirtmiştir:  

“Adliye Islah Edilmeli; Ayan Meclisi’ne taraftar deyiliz. Gazetelerde adliye hakkındaki 

sözlerim muntazam iş görülmediğinden şikâyet edilmesine işarettir. Adliyede sıkı ve esaslı icraat 

yapılmalı ve devlet teşkilatının bu kısmı tamamen emniyet telkin edecek vaziyete sokulmalıdır. Şehir 

emini intihapla olmalıdır. Vaktiyle Büyük Millet Meclisi’nde bulunduğum sırada müdafaa ettiğim gibi 

şehir eminleri ve belediye reisleri halk tarafından intihap edilmelidir. Fırkamızın düşüncelerinden 

birisi de budur. Mali Meseleler; Yapacağımız işler arasında memleketi israftan ve fazla ithalattan 

kurtarmak esasdır. İnhisarları tahfif ederek ve devlet masraflarını azaltacağız. Bilhassa fuzuli 

masrafları büsbütün kaldıracağız. Vergileri indirmek, masrafları azaltmak suretiyle olur. Yoksa vergi 

indirmek varidatı azaltmak demektir ki bu, iktisadi düşünceye muhaliftir. Memleketimizde 

şimendiferleri şirketler yapmalı devlet işletmelidir. Bu suretle memlekete hem ecnebi sermayesinin 

girmesi temin edilmiş hem de hükümet inşaat işinden ve üzüntüsünden kurtulmuş bulunur. Devlet 

bankası teşkili ise benim en böyük emelimdir. Yapılacak iş paramızın istikrarını temin etmektir. Bu 

temin olunursa milli bankalara da kolaylık olur. Ve devlet bankasının diğer hizmetleri de memlekete 

faideli bulunur. Ve bir merkez ihraç bankası olarak çalışır. Günün en mühim ihtiyacı ve en evvel 

yapacağımız iş paramızın istikrarını temin etmektir. Bunu yaparsak gerek duyunu umumiye ve gerekse 

diğer işler kendiliğinden halledilmiş olur. Müraacatlar; Hariçten fırkama girmek için birçok 

müracaatlar var. Ben henüz meb’usluk namzetliğimi koymadım ilk münhal meb’usluğa namzetliğimi 

koyacağım” (Yeni Adana: Fethi Bey’in Yeni Adana’ya Beyanatı, 14 Ağustos 1930). 

Fethi Bey, fırkanın bir gazete neşredip neşretmeyeceği sorusunu soran gazeteciye ise: 

“Şimdilik düşündüğüm meselelerin en mühümmini bu teşkil etmiyor. Çünkü matbuatımız bugün buna 

lüzum göstermiyecek bir surette neşriyatta bulunuyor. Gördüğüm bu muavenete çok müteşekkirim. 

Tabi ilerde icab ederse fırka gazete çıkaracaktır” yanıtını vermiştir (Yeni Adana: Fethi Bey’in Yeni 

Adana’ya Beyanatı, 14 Ağustos 1930). 
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Bu konuda Ahmet Ağaoğlu, Fethi Bey’e bağımsız ve fırkanın organı olacak bir gazetenin 

çıkarılması için ısrarcı olduğunu ancak teklifinin kabul edilmediğini, Arif Oruç ile bir anlaşma 

yapıldığını ve Yarın gazetesinde fırka ve politikası üzerine yazılarını yayınlayabileceği yanıtını 

aldığını belirtmiştir. Ancak Ahmet Ağaoğlu Yarın gazetesinde yazmayı reddettiğini, Arif Oruç’un da 

yeni fırkaya zararı olduğunu ve bu durumun da Fethi Bey tarafından çok geç anlaşıldığını aktarmıştır 

(Ağaoğlu, 1994: 45-46). 

 SCF, özellikle hükümetin ekonomi politikasına karşı eleştirilerde bulunduğu programını 

yayınlaması üzerine kendinden son derece emin olan Ali Fethi Bey, kendisiyle görüşen gazetecilere 

şu beyanatta bulunmuştur: “Ben hükümetin umumî politikasına muarızım tenkidlerimde samimî 

kanaatlerimden mülhem olarak muhalefet yapacağım.” (Türk Sözü: Fethi B. Teşkılâtla Meşğul, 15 

Ağustos 1930). Yeni fırkanın kurulmasını siyasi hayatta bir olgunlaşma ve gelişme olarak kabul eden 

İsmet Paşa ise Fethi Bey’in bu beyanatını: “Hükümet icraatından millete hesap verecek mevkidedir” 

şeklinde yanıtlamıştır (Türk Sözü: Fethi B. Teşkılâtla Meşğul, 15 Ağustos 1930). Ayrıca Milliyet 

gazetesinde yayınlanıp, Yeni Adana gazetesinde de yer verilen iç siyasette daha beş sene değişiklik 

olmayacağını ifade eden İsmet Paşa’nın beyanatını eleştiren Fethi Bey, şu sözleri söylemiştir: 

“Bu beyanatı okudum hayret ettim. Bir hükümet ne kadar müddet mevkii iktidarda kalacağını 

kendi kendine tâyin edemez. Malûmunuzdur ki, hükümet Büyük Millet Meclisi’ne karşı me’suldur. 

B.M.M. de milletin serbesçe intihap eylediği vekillerde mürekeptir. Umumi intihap neticesinin 

bugünkü siyasetin lehine çıkacağını ve beş sene zarfında hükümetin B.M.M.’ne vereceği hesaplarda 

meclis hükümlerinin daima bugünkü siyaset lehine tecelli edeceğini muhterem Başvekilin nasıl 

keşfeylediğini layindemütebayyirim. Her halde bu tenvir olunmağa muhtaç bir noktadır” (Yeni 

Adana: Fethi B. İsmet Paşa’nın Beyanatına Hayret Ediyor, 22 Ağustos 1930). 

Fethi Bey’in 23 Ağustos 1930’da Yeni Adana gazetesine verdiği beyanatta ise parti 

teşkilatıyla meşgul olduğunu ve fırka adaylarını tespit ettiğini dile getirmiştir ve ardından şu 

açıklamayı yapmıştır: 

“Benim iddiam şudur ki mevkii iktidarda bulunan hükümetin mali ve iktisadi sahada takip 

ettiği yanlış siyaset bugünkü sıkıntılı vaziyeti ihdas etmiştir. Hükümetin yedi seneden beri attığı her 

adım memleketi merhale merhale iktisadi çıkmaza sokmuştur. Bu çıkmazda kalmayız. Programım bu 

gayeye matuftur. Fırkanın emeli budur. Mevkii iktidara gelmek hususundaki azmimizi kuvvetle, ısrarla 

ileri süreceğiz” (Yeni Adana: Fethi Bey Fırkası Hakkında Gazetemize Beyanatta Bulundu, 23 Ağustos 

1930). 

Bu da gösteriyor ki, yeni parti kurulduktan sonra partiler arasında iktidara gelmek ya da 

iktidarda kalmak ile ilgili tartışmaların yaşanacağıydı. Bu durum içerisinde CHF, muhalefete karşı ilk 

çıkışını Sivas’ta yaptı. 30 Ağustos 1930’da, tren yolunun Sivas’a varışı sebebiyle törene katılan İsmet 

Paşa, iki parti arasında siyasi tartışma kapısını açan uzun ve önemli bir konuşma yapmıştır. İsmet 

Paşa’nın 1 Eylül 1930’da basına yansıyan konuşmasında, hükümetin demiryolu politikasına yöneltilen 

eleştirileri yanıtlamıştır. İsmet Paşa; “Şimendifer politikası milli devlete bugün mü yarın mı 

mülahazasını tahammülü olmıyan ilk ğayrı kabili tehir bir milli vahdet, milli mevcudiyet, milli istiklal 

meselesi olarak teveccüh etmiştir” (Yeni Adana: İsmet Paşa, 1 Eylül 1930) diye cevap vererek, 

demiryolu hattının milli bir bütünlük ve gelecek açısından zorunlu olduğunu bunun için hudutlara 

kadar her yerde demiryollarının bir mecburiyet olduğunu belirtmiştir. İkinci olarak; yabancı 

sermayeye karşı olmadığını fakat ağır şartlarının olduğunu anlaşmaya varılamadığını şu şekilde ifade 

etmiştir: 

“Bu Sivas hatlarının ecnebi sermaye ile yapılması imkânını bizzat mutaleâ etmesi için benim 

politikamı tasvip etmiyen muhterem muarızım Fethi Bey’e imkân ve fırsat verdim. Sivas hattı harbi 

umumiden evvel ‘Repi Jeneral’ Fransız şirketine verilmişti. Lozan muahedesine göre aynı inşaat 

şirketiyle tekrar görüşülecekti. İlk Başvekâletden çekildiğim vakit, Başvekil Fethi ve Nafıa vekili Feyzi 
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Beyler Sivas hattını bu şirkete yaptırmak için ciddi ve samimi olarak çalıştılar. Tekrar Başvekil 

olduğum zaman ecnebi sermayesi ile yaptırmak için gayri kabili tehammül ağır şerait karşısında 

bulunduklarından imkân hâsıl olmadığını söylediler. Bugünkü muarızlarım yaptıkları bu tecrübe 

benim gün geçirmeyerek devlet bütçesinden çare aramasından esası bir daha gösterir. Bu hattın 

pahalıya mal olduğu iddialarına gelince: Şimdiye kadar yapılanların beher kilo metresi yetmiş 

yetmişbeş bin liraya mal olmuştur ki şirketlerde bundan daha ucuz yapamaz” (Yeni Adana: İsmet 

Paşa, 2 Eylül 1930). 

Üçüncü olarak da: “Memleketin bütün yükünü bir nesile yüklettiğimden şikâyet olunuyor. 

Uzun vadeli istikraz demek olan bu tedbirin şimdiye kadar tatbikine maddeten imkân olmadığına kani 

olduğumuz bu itirazın dermeyanına sebep ve hikmet kalmaz. Fakat gelecek nesiller lâakal bizimki 

kadar yüke tahammül etmeğe mecburdurlar” (Yeni Adana: İsmet Paşa, 2 Eylül 1930) cümleleri ile 

gelecek nesillerin yapacak birçok işinin var olduğunu ve bu yükü taşımak zorunda olacaklarını ifade 

etmiştir.  

Fethi Bey ise, çok geçmeden İsmet Paşa’nın bu eleştirilerine karşılık 5 Eylül 1930’da ulusal 

basında ve Yeni Adana gazetesinde yayınlanan şu yanıtı vermiştir:  

“Bizim şimendifer yapmamız parasız adamın borca otomobil alarak işletememesine benzer” 

girişiyle yayınlanan haberde Fethi Bey, “Ben şimendifer fena bir şeydir, yapılmamalıdır demedim; 

fakat şimendifer yaparken mali kudretimizin düşünülmediğini, bu yüzden feci bir buhrana 

düştüğümüzü iddia ettim. Bir adam farz ediniz ki parasızdır, fakat borç ederek otomobil alır. Ne bu 

otomobili işletecek, ne de borcunu ödeyecektir. Parası olmadığı için iflasa mahkûm olacaktır. İşte 

İsmet Paşa’nın şimendifer siyaseti bizi bu adamın vaziyetine düşürmüştür. Hariçte itibarımız 

kalmamıştır. Dâhilde bütçemiz berbat olmuştur. Mali siyasette mağlup vaziyetteyiz. İsmet Paşa ve 

arkadaşları vaziyetin vahametini kavrayamıyorlar mazurdurlar. Çünkü içlerinde maliye işlerinden 

anlıyan yoktur. […]. Devlet idaresi bugün tamamen iktisadi bir mahiyet almıştır. Dünyanın her 

tarafında devlet işlerine maliyeciler vaziyet etmişlerdir. Şimdiden sonra bizde de iktisadi bir devlet 

mekanizması kurmak zamanı gelmiştir. İsmet Paşa, inhisarları kaldırmak istediğimi, hâlbuki bazı 

inhisarları benim kurduğumu söylüyormuş. Ben inhisarları alelitlak kaldıracağım demedim. Vergi 

mahiyetini haiz inhisarları kaldıracağım dedim” (Yeni Adana: Fethi Bey Diyor ki, 5 Eylül 1930). 

Fethi Bey, demiryollarının maliyetinin çok ağır olduğunu bu nedenle mali durumun tam olarak 

değerlendirilemediğini, devlet bütçesinin kötü durumda olduğunu ve mali politikaların düzeltilmesi 

gerekliliğini vurgulamıştır. 

4.3. Ali Fethi Bey’in İzmir Seyahati ve Kentteki Olaylar 

7 Eylül 1930 tarihinde SCF Genel Başkanı Ali Fethi Okyar İzmir’de görkemli ve kalabalık 

bir kitle tarafından karşılandı (Uran, 2008: 194). İzmir’de yeni fırkanın hararetle karşılanışına ilişkin 

gözlemlerini Ağaoğlu şu şekilde belirtmiştir: “Bu muhit (İzmir ve çevresi) zengindir. Binaenaleyh 

devlet hazinesine en az göz dikmiş bir yerdir. Kendi zahmetleri ve kendi çalışmasıyla geçinen 

insanlarda tabiatıyla hürriyet ve serbesti duygusu gelişmiştir. Sonra bu muhit nispeten daha aydındır. 

Memleketin canlı matbuatının bir kısmı oradadır. Memleket aydınlarının çoğu yine ordadır. Daha 

sonra burası kendini bilen Türklüğün en koyu noktalarından birisidir. Türk tipi, Türk seciyesi kendini 

orada muhafaza etmiştir” (Ağaoğlu, 1994: 55). 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yeni partinin her tarafa gidilerek teşkilatlanması ve seçimlere 

katılması, “teşkilat yapmayan seçimlere iştirak etmeyen fırka neye yarar?” sözlerinden de cesaret 

alarak Ali Fethi Bey İzmir seyahatine karar vermiştir. İzmir’e vapurla giden heyetin içinde yer alan 

Ahmet Ağaoğlu kente yaklaşırken “yüzlerce kayığın” kendilerine doğru gelerek “Yaşasın Gazi, 

Yaşasın Fethi Bey” nidaları ile karşılandıklarını belirtmiştir. Ziyaretin ikinci gününde İzmir halkını 

eleştiren yazılar yayınlayan Anadolu gazetesi matbaası önünde toplanan kalabalık protesto 

gösterilerinde bulunmuş, polisin kalabalığı dağıtmak için ateş etmesi sırasında on dört yaşında bir 
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öğrenci hayatını kaybetmiştir. Olaylardan habersiz SCF üyeleri ve Genel Başkan Ali Fethi Okyar, 

yaşananlardan şiddetle etkilenmişlerdir. (Ağaoğlu, 1994: 55-68). 

SCF taraftarı gazeteler, İzmir ve çevresinde meydana gelen bu olayların sorumlusu olarak 

CHF’yi, Anadolu gazetesi ve diğer gazeteleri suçlarken, CHF taraftarı basın ise SCF taraftarı basını 

ve parti taraftarlarını ağır şekilde suçlamıştır (Koç, 2006: 65). Yeni Adana gazetesi ise İzmir olayları 

için muhalefetin yanında yer alarak olay hakkında CHF’yi sorumlu tutmuş 8 Eylül 1930 tarihli 

nüshasında şu köşe yazısını paylaşmıştır:  

“İzmir hadisesi hareketlerinde açık bir fikir mahrumiyeti vardır. Kanaatlere hürmet 

edilmemesinden doğan bu hazımsızca hareketler meşru fırkacılık için daima tehlikeli neticeler 

kaydeder. Fırkacılıkta halkın izzeti nefsine hürmet edilmek esastır. Ve bu esasa fırkacılık yapan her 

şahıs itaate mecburdur. Ancak yapılacak iş kanaatleri sükûn ve itidal dairesinde telkin etmektir. Ve 

her medeni memlekette yapılan fırkacılık şekli bundan ayrı bir şey deyildir. İzmir hadisesi 

müsebbipleri ise iki başlı aranmalı ve o suretle vak’a mesulleri takip edilmelidir. Bu şekilde 

yapılamıyacak olan hareket daha çok zararlı hadiselerle karşılaştırılabilir. Hükümet kuvvetleri 

hareketleri yakından takip ederek hangi fırkadan olursa olsun ve herhangi bir şahıs bulunursa 

bulunsun bila tefrik hadiselere sebep olanların yakasına yapışmalıdır. Bizim anladığımıza göre İzmir 

hadisesine sebebiyet vermiş olan şahıs Cumhuriyet halk fırkasından bir mutemetle bir gazetecidir ve 

hadisenin hesabı da bunların şahsında aranmalıdır” (Yeni Adana: Hadisenin İç Yüzü, 8 Eylül 1930). 

Aynı gazetede İzmir’de yaşanan olaylar, Adana kamuoyuna şu şekilde aktarılmıştır: 

“Serbest Cumhuriyet Fırkası lideri Fethi Bey’in İzmir’de on binlerce halk tarafından 

hararetle kabulüne karşı halk fırkacıları Bahri Baba Parkı’nda dün bir miting akdetmişlerdi. Bu 

mitinge ahalitellallarla davet olunmuş muhtarlar tazyik edilerek propaganda yapmaları 

emredilmiştir. Nihayet belediye tanzifat amelesi ile körfez amelesi Fethi Beyi selamlamak vadiyle 

mitinge getirilmiş parkta Cuma tenezzühünde bulunan halk bu kalabalığı görünce şaşırmıştır. 

Halkçıların hatibi ahenkçi Şevki konferansa başlamış ve Fethi Bey aleyhine söz söyleyeceği 

anlaşılınca: -Aşağıya in! Dinlemiyoruz! Yaşasın Fethi Bey, diye herkes bağırmaya başlamış ve hatip 

terk edilerek halk parktan uzaklaştırılmıştır. Yolda halkçıların fırkası önünden geçerken tecrübesi 

yapmak istiyen halk fırkası mutemedi Salih efendinin sözleri dahi dinlenmek istenmemiş ve mutemet 

efendi kızarak halka karşı: Namussuzlar… Alçaklar sizin ne mal olduğunuzu zaten biliyoruz. Sizi idare 

edenler satılmış adamlardır. Buradan defolun namussuzlar demiştir. Halk fırkası mutemedinin bu 

sözleri halkı büsbütün galeyan ettirmiştir. Halk Fethi beyin ağrı hadisesine temas etmiyen nutkunu 

tahrif ederek yazan Anadolu gazetesi idare hanesine giderek nefret izhar ve takbih etmiştir. Bu sırada 

halk fırkası mutemedi Salih efendinin emriyle halkı dağıtmak isteyen polis silah kullanmış ve (15) 

yaşında Afyonlu Necati efendi ölmüştür. Halkta asabiyet son dereceyi bulmuştur. Bu sebepten dolayı 

Fethi Bey tarafından verilmesi mukarrer olan nutuk vali Kazım Paşanın Fethi beye ricası üzerine 

yarına talik edilmiştir” (Yeni Adana: Hadisenin İç Yüzü, 8 Eylül 1930).  

Türk Sözü gazetesi ise İzmir olayı hakkında muhalefetin önde gelen gazetelerinin yanlış haber 

yayınladıklarını vurgulamış ve Yeni Adana gazetesinin aksine sorumluların CHF olmadığını 

belirtmiştir. Ayrıca İzmir olaylarına dair sorumlunun komünistler olduğunu belirten İsmet Paşa’nın 

beyanatını, 8 Eylül 1930 tarihli nüshasında kamuoyuyla şu şekilde paylaşmıştır: 

“Hadisenin müsebbipleri kendilerini karşıya mal eden bazı şerir ve komünist geçinen 

kimselerin tarikinden doğmuştur. Bunların adedi mahduttur. Tevkif olunanlar dokuz şerirdir ve 

sabıkalıdır. Anadolu gazetesine hücumle zabıtaya ilk hücum ve silah atanlar çocuğun ölümüne sebep 

olanlar bunlardır. Ölü, askerin iştirakiyle kaldırıldı. Bazı gazetelerin vak’a hakkında verdikleri 

havadisler kâmilen yalan ve garazkâranedir. Yarın, Son Posta, Yeni Asır ve Hizmet efkârı 

karıştırıyorlar. Bunların neşriyatı nifakcuyanedir. Anadolu gazetesi Fethi beye yapılan tezahüratların 

hakikî İzmirliler olmadığını birtakım serhoşların bu işe karıştığını yazıp fırkayı müdafaa ettiği için 
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taaruza uğramıştır. O gün yaşasın meşrutiyet diye bağıranlar da olmuştur. Halk fırkasından kimse 

nümayişçilere söğmemiştir. İşin içinde komünist propagandası da var. Halk fırkası müfettişi 

beyanatında İzmir’in öz evlatları tamamen fırkamızdadır. Ekseriyet daima bizdedir bu işleri yapanlar 

azdır ve bizden kovulmuş, alınmamış insanlardır” (Türk Sözü: İzmir Hadisesi Hakkında Yeni Tafsilât, 

8 Eylül 1930). 

İzmir olayları, SCF’ye karşı CHF yöneticilerinin özellikle Mustafa Kemal Paşa’nın 

kuşkulanmasının başlangıcı sayılabilir. CHF’nin bir türlü benimseyemediği husus ise, Mustafa Kemal 

Paşa’nın CHF’nin kurucusu ve lideri olduğu halde yine de SCF tarafından tarafsız bir lider olarak 

kabul edilmesiydi. İzmir’deki şiddet olaylarından sonra Yunus Nadi tarafından 9 Eylül 1930 tarihli 

Cumhuriyet gazetesinde Mustafa Kemal Paşa’ya dair açık bir mektup yayınlanmıştır. (Cumhuriyet, 9 

Eylül 1930). Bu mektupta İzmir’deki şiddet olaylarına ve saldırılara değinilmiş ayrıca Mustafa Kemal 

Paşa’nın tutumunun ne olduğunun bilinmesindeki yarardan söz edilmişti (Çavdar, 2008: 30). Mustafa 

Kemal Paşa’nın bu mektuba karşı verdiği cevap ise, 10 Eylül 1930 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 

yayınlandığı gibi Yeni Adana gazetesinde de yayınlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa, Yunus Nadi’nin 

bu mektubuna karşılık CHF taraftarı olduğunu ve cumhuriyet değerlerine sahip çıktığını şu ifadelerle 

belirtmiştir:  

“Cumhuriyet gazetesinde bana hitaben yazılan açık mektubu okudum bu mektupta son 

günlerde İzmir’de vukua gelen hadiselere işaret olunarak beni Cumhuriyet halk fırkasından başka 

fırkaların kendilerine mal etmeye çalıştıkları görüldüğünden bahs ve vaziyetin tavzihi namına hakikati 

halin ifadesi talep olunuyor. Ben Cumhuriyet halk fırkasının umumi reisiyim. Cumhuriyet halk fırkası 

Anadolu’ya ilk ayak bastığım andan itibaren teşekkül edip benimle çalışan Anadolu ve Rumeli 

müdafaayı hukuk cemiyetinin mevlududur. Bu teşekküle tamamen bağlıyım. Bu bağı çözmek için hiçbir 

sebep ve icap yoktur. Halk fırkasının başında fiilen çalışacağım ve bu noktada tereddüde mahal yoktur 

benim bu esasi vaziyetim bir sene nihayetinde hitam bulacak olan bugünkü muvakkat resmi vazifemin 

bana tahmil ettiği bitaraflığı ihlal edemez” (Yeni Adana: Gazi Hazretleri Bugünkü Vaziyeti İtibariyle 

Fırkacı Deyildir, 11 Eylül 1930). 

İzmir olayları, SCF için bir dönüm noktası olmuştur ve SCF yanlısı basına göre açığa çıkan 

bir gerçek, fırkanın artık güçlenmiş olması ve yapay bir muhalefet durumundan çıkıp, gerçek bir 

muhalefet fırkası haline gelmesidir. Bu durum CHF içerisinde ve yöneticileri arasında tedirginliğe yol 

açmış, fırkanın önde gelen kişilerinden Yunus Nadi Bey, Fethi Bey’in İzmir gezisine çıkmak yerine, 

fırkanın görüşlerini Meclis’te ya da SCF taraftarı olan basın yoluyla savunmasının daha doğru 

olacağını ifade etmiştir (Koç, 2006: 67). 

4.4. 1930 Belediye Seçimleri 

1930 Belediye Seçimleri, SCF’nin siyasi hayatı boyunca giriştiği ikinci önemli mücadele 

olmuştur. Fethi Bey, partinin yeni kurulmasına rağmen seçimlere gitme kararı almıştır. Ege gezisinde 

karşılaştığı yoğun halk desteğinin Fethi Bey’in seçimlere katılmasında büyük etkisi olmuştur. Yine 

Fethi Bey’in (SCF’nin) seçimlere katılmasına etkisi olan bir başka sebep ise, fırka programında ileri 

sürmüş olduğu tek dereceli sistemin kabul edilmiş olmasının halk desteğini büyük ölçüde kullanmaya 

olanak vermesi ve ilk defa kadınların katıldığı bir seçimi değerlendirmek istemesiydi. Mustafa Kemal 

Paşa, ilk başta buna tereddüt etse de daha sonra SCF’nin seçimlere katılmasını kabul etmiştir (Okyar 

ve Seyitdanlıoğlu, 1999: 75-76). İzmir’deki mitinglerden bir ay sonra, Ekim ayında gerçekleşen yerel 

seçimlerde, SCF büyük bir başarı sağlamıştır. Yerel seçimlerdeki başarı SCF’nin iktidara gelme 

isteğini artırmış ve fırkanın kapanmasına bir sebep de bu olmuştur (Tunçay, 1981: 269-270). Bu 

olaylardan hemen sonra Mustafa Kemal Paşa, Fethi Bey’e şu beyanda bulunmuştur: 

“Ben (partiler arası tarafsızlık konusunda) sözümde duruyorum. Fakat benim üzerimde bir de 

bu memleketi emniyet ve huzur içinde tutmak mes’uliyeti var. Siz hemen birkaç ay içinde iktidara 
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geçmek için uğraşıyorsunuz. Hiç beklemeğe tahammül göstermiyorsunuz. Bugün iktidarda olanları 

düşürüp yerine geçecek olursanız bu memleketi emniyet ve huzur içinde ayakta tutabilecek misiniz? 

Bana bir kere bu kanaati vermelisiniz” (Tunçay, 1981: 270-271). 

Aslında burada görüldüğü gibi Mustafa Kemal Paşa, ani bir iktidar değişikliğine hazır 

değildir. Mustafa Kemal Paşa, SCF’nin yerel seçimlere girmesini istemese de 1 Kasım 1930’da 

TBMM olağan toplantı yılını açtığı zaman konuşma yaparken, belediye seçimlerinde meydana gelen 

olaylar için fırkaları uyarmıştır. SCF’nin İzmir mitinginin engellemeye çalışıldığı gibi belediye 

seçimlerinde de çok fazla baskı yapıldığı görülmüştür. Örneğin; Yeni Adana gazetesinin 4 Eylül 1930 

tarihli haberinde, topluma baskının seçimler için yapıldığı ve halkı oy kullanımında özgür ve dikkatli 

olması gerektiği konusunda uyarmaktadır: 

“Birçok mahalle muhtarının Belediye memurları vasıtasıyla Halk Fırkası’na götürülerek 

orada hazırlanan intihap encümen mazbatalarını imza ettirdikleri beyan edilmektedir ve gazete 

tarafından şu uyarıda bulunulmuştur; “İntihap Serbesttir, her hangi bir fırkanın keyfine tabi deyildir. 

Ne Polis müdürü, ne Polis memurları hiçbir kimseyi intihap işi için bir yere sevk etmeye hakkı yoktur. 

Herkes kanunun verdiği hak dairesinde reyini istimal edebilir. Muhtarlar! Elinizdeki mahalle 

mühürleri babanızın malı deyildir. O mahalle halkına ait bir şeydir. Binaen aleyh, Onu her rasgelenin 

arzu ettiği yere basmıya hakkınız yoktur. Ancak mahalle halkının arzu ettiği yere basa bilirsiniz. 

Kendilerine bir takım fırkacılık süsü veren ğayri mesul kimselerin arzusu ve emriyle bastığınız 

mühürlerin sizden hesabını sorarlar. Sonra mesul mahkum olursunuz. Dikkat ediniz!” (Yeni Adana: 

Belediye İntihap Münasebetsizlikleri Devam Ediyor, 4 Eylül 1930) 

Diğer bir örnek olarak aynı gazetenin 5 Eylül 1930 tarihli nüshasında da “Ey Ehali” başlıklı 

haberde, ise şu ifadeler kullanılmıştır: “Belediye intihabındaki entirikalar bütün şiddetiyle devam 

ediyor. Bazı resmi adamlarla ğayriresmi kimseler kapı kapı dolaşarak icabına göre okşayarak 

icabında tehdit ederek senden kendi adamlarını tayin ettirmek için yâdalmaya devam ediyor. Gözünü 

aç! İşlerini bitirdikten ve kendilerini O mevkie getirdikten sonra yüzüne bile bakmıya ve bir selam 

vermiye tenezzül etmeyenlere oyunu verme! Adana’nın bir yudum içecek temiz suyu yokken ve 

memleket buhran felaketi içinde yuvarlanırken (300) bin lira vererek kanunsuz bir şekilde mezbaha 

yaptırmaya çıkan, yine her gün bozulup yapılmak suretiyle asfalt yol ve yaya kaldırımları yaptırmak 

için yüzbinlerce lira borç altına girip belediye emlakını rehneden bir belediye heyetini tekrar tayin 

ettirmek istiyorlar. Gözünü aç! Reyini Serbes olarak ver, kanuni hakkını Serbes olarak istimal et. 

Yardakçıların sözüne inanma!” (Yeni Adana: Ey Ehali, 5 Eylül 1930). 

Fethi Bey, belediye seçimlerine karıştırılan fesat ve yolsuzluklar hakkında 15 Kasım 1930 

tarihinde Dâhiliye Vekili’nden istizahta bulunmak üzere müzakere açılmasını teklif etmiştir. Bu 

istizah, Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesince kabul edilmiştir.6 Ardından Meclis 

müzakeratında yapılan görüşmeler esnasında Fethi Bey’in yapılan yolsuzlukları örnekleyen 

konuşması, Adana basınına da yansımıştır. Türk Sözü gazetesinin 17 Teşrinisani 1930 tarihli 

nüshasında Fethi Bey: “Birçok yerde belediye intihabatı esnasında hükümet memurlarının tarafsız 

kalmadıklarını Serbes Fırkaya rey vermek isteyenlere müşkilat gösterdiğini intihaba fesat karıştığını 

söyleyip dâhiliye memurlarını tenkit etmiştir” (Türk Sözü: Meclis Müzakeratı, 17 Teşrinisani 1930). 

Bununla birlikte Halk Fırkası adına konuşan milletvekilleri, Fethi Bey’in Mondros Mütarekesi’nde 

hükümet üyesi olduğuna ve Şeyh Sait İsyanı’ndaki aldırmaz tavırlarına atıfta bulunmuşlardır. Fethi 

Beyde milletvekillerinin eleştirilerine karşılık şu cevabı vermiştir:  

 
6 TBMM Zabıt Ceridesi, C.1, İ.5, 15 Kasım 1930, s.16., bkz. Adana’da belediye seçimlerinde yolsuzluklar 

yapıldığına dair bir örnek olarak: Adana intihap encümeni valiye verdiği mazbatada sandıktan 4730 rey pusulası 

çıktığını ve defterlerde 4652 adedinin ismi hizasına imza, mühür veya parmak işareti vazedildiğini söylüyor. Bu 

halde aradaki fark olan (78) rey açıktan sandığa atılmış ve intibahata fesat karıştırıldığı resmen tesbit edilmiştir. 

TBMM Zabıt Ceridesi, C.1, İ.5, 15 Kasım 1930, s.18. 

http://www.intoba.org/
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“Mondros Mütarekesi’ni akte saik olan sebepler sizce de malumdur. Alınmakta olan telgraflar 

derhal mütareke aktinin lüzumunu bildiriyordu. Müttefikler mütareke akdetmişlerdi. Bu vaziyet 

karşısında ‘hayır harbe devam edeceğiz’ deyebilirdi. Fakat biz bir hükümet için borcunu vermek 

şereftir diye vaki beyanatını bir daha tekrar ederek başka ne deye bilirdim. Fırka teşkilatı içinde 

mürteciler ve tekkeciler gibi eşhasın bulunmadığını ve fakat Serbest fırka lehinde rey veren adamların 

mazisinin tetkik etmenin ne Serbest Cumhuriyet fırkasının ne de diğer herhangi bir fırkanın iktidarı 

dâhilinde bulunmamıştır” (Türk Sözü: B.M. Meclisinde, 18 Teşrinisani 1930). 

4.5. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kapatılması  

Bütün bu baskılar, yolsuzluklar ve mecliste yapılan tartışmalar sonucunda Fethi Bey, 17 

Kasım 1930’da Dâhiliye Vekâleti’ne dilekçe göndererek, SCF’yi feshettiğini açıklamıştır. Fakat Fethi 

Bey’in hazırladığı, Nuri Bey’in el yazısı ile yazdığı fesih beyannamesinin ilk hali şu şekildeydi: 

“Tebellür eden (beliren) son vaziyete göre fırkamız, Büyük Gazi Hazretleri’ne karşı siyâsî 

sahnede mücadele edecek bir mevkîe getirilmiştir. Fırkamız doğrudan doğruya Gazi Hazretleri’nin 

teşvik, ısrar ve tasvibleriyle vücude gelmiş ve büyük reisimizin her iki fırkaya karşı eşit yardım 

muamelesine mazhar olacağı teminatını almıştı. Esasen başka türlü siyâsî bir teşekküle vücut vermek 

sorumluluğunu almayı hiçbir zaman hatırımıza getirmedik. Halbuki emrivâki (oldu bitti) şeklinde 

gerçekleşen son durum karşısında bizce imkânsız olan bu teşebbüse devam etmek beyhude 

olacağından fırkamızın feshine (kendi kendisini kaldırmasına) ve durumun tüm teşkilâta ve dahiliye 

vekâletine bildirilmesine kararverilmiştir.” (Okyar, 1999: 528). 

Bu fesih beyannamesinin bazı kısımları değiştirilerek, Dâhiliye Vekâleti’ne gönderilmiştir. 

Ardından SCF’nin fesih haberi basında, 18 Kasım 1930’da Türk Sözü gazetesinde “İnhilal Kararı Gazi 

Hz’ne Arzedildi” başlığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Fethi Bey, genel başkanlığını yaptığı fırkayı 

feshetme sebebini söyle açıklamıştır:  

“Serbest fırka Gazi Hz’lerinin tasvip ve teşvikile teşekkül etmiştir. Gazi Hz. ise Halk fırkasile 

gelecek intihaplarda karşılaşmak mecburiyetinde kalacaktır. Hâlbuki fırkamız asla Gazi Hazretlerinin 

riyasetinde bulunan bir fırka ile mücadeleye girişmek iktidarında değildir. Bu muhal iş karşısında 

fırkamızı feshediyoruz” (Türk Sözü: İnhilal Kararı Gazi Hz’ne Arzedildi, 18 Teşrinisani 1930). 

SCF’nin kendisini feshetmesine dair basında eleştiriler devam etmiş ve çeşitli 

değerlendirmeler yapılmıştır. Ferit Celal Güven, Türk Sözü gazetesinin 19 Teşrinisani 1930 tarihli 

nüshasındaki köşe yazısında SCF’nin kapanışı ve Fethi Bey hakkında eleştirilerini de içeren şu yazıyı 

yayınlamıştır: 

“Fethi Bey’in vatan hudutları içinde, husule getirilen sert tahripkâr fırtınaları, tadil kabiliyeti 

gösterememesi; Fırkasının namına yapılan geri hareketlerin önüne geçememesidir. Azimkârlığı iki üç 

ay devam edemeden, büyük davalara girişerek, halkı beyhude yere sarsmaları, onları geniş ve tatbiki 

muhal vaitlerle memleketin nefine uygun olmayan hareketlere sevketmemeleri lazımdı. Reis olmak 

kolay değildir. Reis müztrip, çetin günlerin yükünü yalnız başına omuzlarına alacak, müsterih rahat 

günleri başkalarına verecektir. Fethi Bey ise, çetin işi hariçtekilere rahat işi kendine ayırmak istedi. 

Üç aydır Halk Fırkası en ağır ithamlar altında bırakıldı. Ağır hücumlara maruz kaldı. Bütün bunlara 

sabırla temkinle mukabeleden başka bir şey yapamadık. […]. Muhalefet bizzat mensuplarının kurbanı 

olmuştur. Onlar hile, yalan, tezvir, ihtiras silahlerile mevkii iktidara gelinebilir zannediyorlardı; 

masum halkı bu suretle aldatmışlardı. İşte bu fena emeller, fesh kararına vesile olmuştur. Fırkamız 

her zaman olduğu gibi halkın en samimi nigâhdanı olarak onun dertleri ile uğraşmada, devam edecek 

onun ıstırabını dinliyecek, onu bağrına daha sıkı basarak hedefine yürüyecektir” (Türk Sözü: Ferit 

Celal, Niçin Dağıldılar, 19 Teşrinisani 1930). 
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Tevfik Bey de Ferit Celal Güven’in, SCF’nin yalan söyleyerek siyaset yapma ve iktidara 

gelebilme hırsı nedeniyle dağıldılar konulu köşe yazısına cevaben Yeni Adana gazetesinde şu köşe 

yazısını paylaşmıştır: 

“1-Serbes fırkanın ilk teşekkülünde Gazi Hazretleri ile Fethi Bey arasında teati edilmiş olan 

mektuplarda fırkaların faaliyetini zevk ile müşahede edeceğini söylüyen Gazi hazretlere karşı Serbest 

Fırka daima Reisi Cumhur Hazretlerinin bu sözlerine istinaden müşarunileyhin vazifesi icabı bitaraf 

vaziyette bulunduğunu söylemiş ve hiçbir zaman Gazi, Serbes Fırkanın her hangi surette hamisi 

denmemiştir. Hâlbuki Fethi Beyin fırkasını feshe ait beyannamesinde de söylediği gibi Gazi Hazreti 

ile siyasi sahada karşı karşıya gelmek vaziyeti hâsıl olmuş ve onu kendisine mal eden fırkaya değil 

ancak şahsına olan itimat dolayısıyla onunla karşılaşmak istenmemiştir. 

2-Serbes Fırkanın dağılmasına amil ve müessir olan sebeplerden birisi ve en mühimi de Fırka 

lideri Fethi Bey’in meclis kürsüsünden söylediği gibi inzibat kuvvetleri ve süngüler karşısında siyasi 

bir fırkanın bakasına yaşamasına imkân bırakılmış olmamasıdır. Bu vaziyet intihap zamanında 

kendisini temamiyle göstermiştir. 

3-Halk Fırkası ismi verilen kadro hiç bir zaman Serbes Fırkanın inkişaf ve terakkisi için 

çalışmadığı gibi bilakis oraya intisap edenleri ve edecekleri tazyik ve tehdit ettirmiş, intihap yerlerinde 

hükümet kuvvetlerini istimal ederek bu fırkanın ölmesine uğraşmıştır. Diğer taraftan gazeteleri ile 

yaptırmış olduğu irtica ve anarşi propagandaları meydandadır. 

4-“Niçin Dağıldılar, muharriri Serbes Fırkaya girmiş olan namuslu adamlara acınmakta 

olduğundan da bahsediyor. Serbes Fırkaya mazisi temiz ve vatani hizmetlerle dolu insanlar girmiş ve 

onlardan teşekkül etmişti şu memlekette halk fırkası namına aceba bir kadrodan başka ne 

gösterebilirler? 

5-Serbes Fırkanın teşekkülüdür ki Halk fırkası kadrosunda bir hareket vücude getirmiş ve 

sekiz senelik uykudan uyanarak nihayet yeni teşekkül etmiş gibi kadronun başında bulunan eski 

beceriksiz kimseleri tebdil etmek zaruretini hissetmiştir. Bunlar şimdi meydanda ve tatbik edilen 

hallerdir. Üç aylık bir muhalefet halk fırkasına ve mecliste hükûmete böyük hesaplar verdirmek 

mcburiyetini hissettirmiştir ve sık sık itimat reyi almak vaziyetinde kalmıştır. Ve sonra idaresiz 

vekillerin tebdil ve yerlerine muktedir zevatın gelmesi, vergilerde tadilat teşebbüsleri, masrafların 

tenkisine gidilmesi, kalem ve söz hürriyetinin daha müsait şekle ve Cumhuriyet yakışacak bir tarza 

girmesi işte bunlar bu üç aylık muhalif fırkanın hayatına âit muvaffakiyetlerdir” (Yeni Adana: Tevfik, 

Niçin mi Dağıldılar, 20 Teşrinisani 1930). 

Basındaki bu karşılıklı tartışmaların ardından 19 Teşrinisani 1930 tarihli Türk Sözü 

gazetesinde Fethi Bey’in siyasette yalnız mı kalacağı veya muhalif mi olacağı vb. gibi sorulara cevap 

verilen haberde; “Serbes fırka muhalifi hakkında bariz bir şey yoktur. Fethi Bey: tek başına muhalefet 

yapacağım. Arkadaşlarından bazıları tekrar Halk fırkasına geçeceklerdir. Bunların kimler olduğuna 

dair henüz hiçbir haber alınamamıştır” (Türk Sözü: Fethi Bey Yalnız mı Muhalif Kalacak”, 19 

Teşrinisani 1930) bilgisi yer alırken, 20 Teşrinisani 1930 tarihli Türk Sözü gazetesinde ise: “Fethi, 

Ağaoğlu Ahmet ve Nuri Beyler İstanbul’a hareket ettiler, Sabık fırkalarının merkez teşkilatını teftiş 

edeceklerdir. Serbes fırka şubeleri kâmilen seddedilmiştir” açıklaması yer almıştır (Türk Sözü: Teftiş 

İçin Sabık S.F. Erkânı İstanbul’a Gittiler, 20 Teşrinisani 1930).  

SCF’nin kendisini feshetme olayı SCF taraftarlarını üzdüğü gibi CHF taraftarı basınını da 

adeta güçlendirmiştir. Basında SCF deneyimi üzerine siyaseten değerlendirmeler yapılmıştır. CHF 

taraftarı basın, SCF’nin feshedilmesi kararını bütünüyle parti yöneticilerinin basiretsizliğine ve gerici 

unsurlarının partiye hâkim olmalarına bağlamakla birlikte SCF taraftarı basının yayınladıkları da 

SCF’nin kapanmasında etkili olduğu vurgulanmıştır (Koç, 2006: 74).  

http://www.intoba.org/
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Adana’da hükümete yakın olan Türk Sözü gazetesi yazarları, SCF ve yöneticilerine ağır 

eleştiriler yöneltmişlerdir. Örneğin; 21 Teşrinisani 1930 tarihli Türk Sözü gazetesinde, iktidara 

gelmenin ve ülke yönetmenin bu kadar kolay olmadığını ifade eden yazı dikkat çekicidir: 

“Daha ilk günden beri gözlerini pekiyi seçmediğini biliyorduk: İzmir’deki 7,000 kişiyi bütün 

millet gibi görmüşlerdi; Mecliste 200 küsur kişi yenilmez, aşılmaz bir dağ gibi başlarını bunalttı. 

-İktidar, iktidar, fakat ne zaman? 

Bugün mü, bu akşam mı saat kaçta? Hesap ve tahminlerini bu kadar daraltmış ve kısaltmış 

olanlar, seneleri adımlamak lazım geldiğini görünce bitkinlik hissettiler. Cumhuriyetin Başvekilliği 

ve vekilliği, sadrazamlık ve nazırlık değildir. Oraya saray idaresi ile değil, kademe kademe millete 

yapılan hizmetlerin ve tanıtılan kıymetlerin içinden çıkılır. Kendi sabırsızlıklarını memleket 

hürriyetsizliği mantıki ile örtmeğe kalkışırlarsa cidden ayıp olur. Onlar için hürriyet, uğrunda 

fedakârlıktan bu kadar kolay vaz geçilir bir şey mi idi?” (Türk Sözü:  21 Teşrinisani 1930). 

Bu yazının ardından Türk Sözü gazetesi eleştirilerin dozunu artırarak, Fethi Bey için ise şu 

ifadeleri kullanmıştır: 

“Feshin hakiki sebebi hiç de bunlar değildir. Bilâkis Fethi bey mecliste tarizkâr, müstehzi, 

şedit idi. Bir çok defalar hırçın bir kedi gibi muarızlarının üzerine atılıyor, tırmalıyor, incitiyordu. 

Fırka hatipleri bir noktada büyük bir zühule düşüyorlardı: 

-Bir tek adam… 

Nezaket gösterelim efkârı umumiye ekseriyet kuvvetini muhalefete karşı suiistimal ediyor, 

demesin. Fethi Bey bu hareketten azami derecede istifade etti. Hücumlarında insafsız oldu. Fırkasının 

gazetelerinde gördüğümüz politika havasını meclis kürsüsünde de gördük” (Türk Sözü: Ferit Celal, 

İnfisah Nasıl Olur Sebebi Ne İdi?, 23 Teşrinisani 1930). 

Yeni Adana gazetesinin fırkanın feshinin Adana halkı için derin bir üzüntü oluşturduğunu şu 

şekilde kamuoyuyla paylaşmıştır: 

“Memlekete refah ve saadet getirecek ve içinde bulunduğumuz iktisadi sefaletin izalesi için 

çalışacak olan Serbest Fırka daha doğduğu günden itibaren halkı etrafına toplamış ve halk, fırkayı 

temamiyle benimsemiş bulunuyordu. Bilhassa Adana’da fırka teşkilâtının az zamanda genişleyerek 

köy ocaklarına varıncaya kadar ikmal edilmiş bulunması bu alakanın derecesini anlâtmiyla kâfi 

geliyordu. Fırkanın feshi haberi ise hiç beklenmeyen bir heyelan gibi halk üzerinde çok derin infial ve 

teessürler hasıl etmiştir. Herkes bu habere inanamıyor ve bunu akli selimin kabul edemeyeceği bir 

netice ve bir facia olarak buluyordu” (Yeni Adana: Serbes Fırkanın Feshi, 20 Teşrinisani 1930). 

5.Sonuç  

Erken Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde SCF’nin siyasal ömrü çok uzun sürmemiştir. 

Türkiye’de çok partili siyasal rejim denemesi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’ndan sonra bir kez 

daha hüsranla sonuçlanmıştır. Bazıları Mustafa Kemal Paşa’nın gerçekten çok partili demokrasi 

oluşturmaya çalıştığına fakat şiddet olaylarını gördükten sonra bu girişimin pek de mantıklı 

olmadığına inanmaktadır. Bazıları da ekonomik bunalımın sürdüğü dönemde huzursuzluğu gidermek 

adına kolay idare edilebilir bir muhalefet oluşturmak, fakat bu muhalefetin kontrolünden çıkabileceği 

ihtimalini görünce partinin siyasal hayatını sonlandırdığını ifade etmektedir. Farklı bir görüşe göre ise 

SCF, bu dönemde Mustafa Kemal Paşa ve İsmet İnönü arasında başta iktisadi politikadaki 

anlaşmazlığın bir ürünü olarak doğmuştu. Bu yoruma göre Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü ve 

CHF’yi dengeleme amacındaydı. İsmet İnönü ise, muhalefet denemesinin çok tehlikeli ve henüz erken 

olacağına Mustafa Kemal Paşa’yı sonuçta ikna etmişti. 



  İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi, Haziran 2022, Cilt 2, Sayı 1 
www.intoba.org                  Journal of Humanities and Social Sciences Academy, June 2022, Volume 2, Issue 1   

 

                                    140 

 
 

ISSN: 2791-6766 

iNTOBA JHSSA 

Çalışmada Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Ali Fethi Okyar’ın siyasal çalışmaları Adana yerel 

basınını temsil eden iki önemli, Yeni Adana ve Türk Sözü gazeteleri üzerinden incelenmiştir. Ele 

alınan konularda zaman zaman birbirine karşıt görüşler ileri süren söz konusu gazetelerden, Yeni 

Adana çok partili sisteme geçişi dolasıyla yeni partiyi destekleyen yazılara geniş yer vermiştir. Yeni 

Adana gazetesinin politik renginin ardında, gazetenin kurucusu olan Ahmet Remzi Yüreğir’in 1930’da 

Serbest Fırka Adana il teşkilatının oluşturulmasında görev aldığı, dolayısıyla yeni partinin siyasi 

çizgisine yakın olduğu da gözlerden kaçırılmaması gerekir.  İncelenen diğer yerel gazete, Türk 

Sözü’nün kurucusunun Hasan Ferit Celal (Güven)’in de aynı zamanda CHF milletvekili olduğu 

unutulmamalıdır. Dolayısıyla Türk Sözü gazetesi de Cumhuriyet Halk Fırkası politikaları ve tutumunu 

destekleyen haberler yaparak kamuoyuna bilgi aktarmıştır. SCF’nin kapatılması/kapanması ve 

partinin siyasi hayattaki yerine ilişkin değerlendirmelere bakıldığında her iki gazetenin politik çizgisi 

net bir şekilde anlaşılmaktadır: Türk Sözü gazetesine göre, Ali Fethi Okyar ve partisinin politik tarzı, 

“alaycı, hücumlarında insafsız, rakiplerini hırçın bir kedi gibi tırmalayarak inciticiydi”. Yeni Adana 

gazetesi ise yeni partinin memlekete “mutluluk ve refah” getirebileceği düşüncesiyle hem ülke 

genelinde hem de Adana’da köy ve bucaklara kadar, halk tarafından ilgi gördüğünü, SCF’nin 

kapatılması kararının da büyük üzüntü yarattığını belirtmiştir. 
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FREEDOM (HÜRRİYET) MARCHES IN TURKESTAN 

Abstract  

The first quarter of the 20th century was the most controversial and glorious years in the history 

of the Uzbek people. The nation woke up against the Russian government and oppression and began to 

demand their rights. At that time, the Turkic peoples of Turkestan, the Caucasus and the Volga region 

were engaged in freedom struggles. As in the Caucasus and the Volga region, various trends, such as 

Ottomanism, Islamism, and Turkism, clashed in Turkestan, and the nation's intelligentsia sought the 

path of national progress. A very difficult social situation has arisen, religion, morality, life, education, 

and health care have been disrupted, and centuries-old traditions have been rejected under material-

spiritual hardship, hunger, and poverty but a new system suitable for survival and development had not 

been created. Under these circumstances, the Turkestan intelligentsia concluded that it was impossible 

to remain in this state, and a national awakening movement began. This process also affected the 

literature, classical literature and the Enlightenment literature at its core gave way to modern literature. 

It was a literature that called for freedom, for struggle, for rebellion against slavery. Jadidism created 

not only own poems, dramas, novels, but also freedom marches, with the aim of awakening the spirit of 

the ancient Turan in generations. 

Keywords: Classical Literature, Jadidism, Enlightenment Period, National Awakening, Uzbek 

poetry of the new period, Freedom marches. 
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TÜRKİSTAN’DA ÖZGÜRLÜK MARŞLARI 

Özet  

XX. yüzyılın ilk çeyreği, Özbek halkının tarihinin en tartışmalı ve görkemli yıllarından biriydi. 

Millet, Rus hükümetine ve zulmüne karşı uyandı ve haklarını talep etmeye başladı. O dönemde sadece 

Türkistan değil, Kafkasya ve Volga bölgesinin Türk halkları da özgürlük mücadelesi veriyordu. 

Kafkasya ve Volga bölgesinde olduğu gibi Türkistan'da da Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi 

çeşitli akımlar çatıştı ve milletin aydınları milli ilerleme yolunu aradı. Türkistan'da Osmanlı Türkçesi, 

Kafkas ve Volga basınından etkilenen Cedid basını, Cedid okulları ve Cedid edebiyatı ortaya çıktı. 

Maddi ve manevi baskı altında kıtlık, yoksulluk, çok zor bir sosyal durum ortaya çıkmış, din, ahlak, 

hayat, eğitim, sağlık sistemi bozulmuş, asırlık gelenekler reddedilmiştir ancak hayatta kalmaya ve 

gelişmeye uygun yeni bir sistem oluşturulmamıştı. Bu şartlar altında Türkistan aydınları, bu devlette 

kalmanın imkânsız olduğu kanaatine varmış ve bir milli uyanış hareketi başlamıştır. Bu süreç edebiyatı 

da etkilemiş, klasik edebiyat ve aydınlama edebiyatı yerini cedid edebiyata bırakmıştır. Bu edebiyat 

özgürlüğe, mücadeleye, köleliğe başkaldırmaya çağıran bir edebiyattı. Sadece kendi şiirlerini, 

dramalarını, romanlarını değil, nesiller boyu kadim Turan ruhunu uyandırmak amacıyla özgürlük 

marşlarını da yarattı. 

Anahtar Kelimeler: Klasik Edebiyat, Cadid, Aydınlama Edebiyatı, Milli Uyanış, Yeni Dönemin 

Özbek Şiiri, Özgürlük Marşları. 

1. Introduction 

Although the period of national awakening at the end of the XIX and the first quarter of the 20th 

century was similar to the widespread Enlightenment movement in Europe in the XVIII century, we 

cannot say that various political developments in Europe directly affected it. It was formed mainly in 

the influence of classical literature, Navoi traditions, then educational literature associated with the 

mood of national awakening with Tatar, Turkish, Azerbaijani literature. In this sense, jadidism has 

spiritual roots. 

This period is one of the most complex and contradictory aspects of Uzbek literature and literary 

studies. During this period, classical literature became a new literature, new laws arose under the 

influence of traditions, and the people became a nation. If earlier stages of the development of Uzbek 

literature had passed from one period to the second for centuries, now the transition period was very 

short. Classical literature was occupied by spiritual literature and literature of enlightened Jadids. Poetic 

systems, rhyme systems, poetic forms, the importance of poetic images are always emphasized, reduced, 

renewed, forming a chain of refusals leading to renewal. Jadid literature was a period of renewal between 

the two stagnations. Classical literature had reached a high level of its development, it now had to be 

renewed. Many factors that we discussed below led to the creation of a new literature, but it was 

necessary. Then came the years of stagnation and vibration. The authenticity of the new literature is 

preserved among the few creators of the new generation. 

2. Political processes in Turkestan 

The years 1900-1917 were the most difficult, full in struggles and at the same time the most 

severe years. It is known that the renewal of literature occurs under the influence of internal factors of 

its development, as well as external factors related to socio-historical conditions.  The transition to 
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capitalist relations and the policy of colonialism are clearly visible in the literature of this period. Factors 

such as changes in the social status of the individual, the creation of appropriate historical conditions 

for renewal, the common goal, along with the diversity and sharpness of views, are to make the question 

of the upliftment of the nation a major problem. The promotion of enlightenment and publishing, the 

aspiration to create ideological and educational literature, the socialization of the ideal, the search for 

impressive new poetic forms, the enlightenment in the work (whether local or foreign - based on A. 

Fitrat's work, it would be more accurate to assume that he was more of a foreign intellectual),  the 

assessment of reality with the naked eye and the transformation of the work into a platform for discussion 

have brought literature to a new level of quality. 

Progressives have taken on the task of reforming society in all directions. Although they differed 

in their views, the only goal was to form, unite and elevate as a people, to gain spiritual freedom. As the 

resistance increased, the range of motion increased and reached another level. The economic crisis of 

the 1900s has not prevented the Turkic peoples of Turkestan, the Caucasus and the Volga region from 

reaching their common destiny. Although we lag behind reforms in the Caucasus and the Volga region. 

The Ottomans, Islamism, and Turkism in various forms have expanded their influence, and it can be 

said that the architects of the new Uzbek poetry have passed through these stages (Qosimov, 2002: 36-

37). In 1906, the publication of “Tarakki” began. In 1909, the Charitable Society was established, 

followed by “Tarbia Atfol” and “Turon”; Companies, Libraries and Printing Houses. In all, in the 10th 

and 20th years, the Turkestan press had more than 300 periodicals (Boltaboyev, 2007: 198]. They have 

contributed greatly to the development of national literature. 

Drawn into the First World War (1914-1918), Russia did not turn a blind eye to Turkestan. In 

1916, under conditions of persecution and oppression, the people protested against forced labor. 

Influenced by the events of February and October 1917 and as a result of the ongoing liberation 

movement in Turkestan, Turkestan autonomy was proclaimed on November 27, 1917.  In the meantime, 

progressive Jadids have emerged. In 1918, when a new era of Uzbek poetry began to take shape, the 

autonomy of independent Turkestan was drenched in blood. February 19-22 - Three days of bloodshed 

that filled the struggling poetry with years of sorrow and tears. Now the Jadids began to act differently. 

In 1918, “Chigatai Gurungi” was formed. “Chigatai Gurungi” compromised and planned to devote all 

energy and ideas to literature, especially poetry and science. At the same time, the new era did not stop 

the great rampart of Uzbek poetry. The proof of this is many poems published in the editions of 

“Ishtirokyun” for 1919-20 years within the program “Chigatai Gurungi”. It was an ideological whole, a 

real poem of freedom, created by the followers of Fitrat, Cholpon. Even later, the Red Feather Society 

was to be a new stage in the “Chigatai Gurungi”. But only in 1918 began to form the socialist press. By 

1920 socialism firmly established when the Bolsheviks occupied Bukhara and Khiva. Delusions, 

hesitations and ambiguities began in the lives of many artists. While the Jadid-Ancient conflict 

continued in 1894-1904, by 1919-1924 the clergy themselves had divided into two groups, called 

clerical-ancient and progressive clergy. In the 22nd issue of “Oyna” magazine for 1914 Ahmadjon 

Abdulpasiykh oglu in the poem “Jadid and Ancient” laments Ancient and Jadid disputes, turned into a 

battle and did not bring benefits to the people: 

O pen, you haven’t asked a question about your nation 

Stay away from the work of the ancients and Jadids. 

He fought a lot in the world 

They don’t know what it means. 

http://www.intoba.org/
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From the 1920s onwards, the Jadid-Ancient-Soviet conflict arose and the political process 

became more complicated.  Despite political pressure, the Jadid literature that began in the 1910s  bore 

fruit in the 1920s, and the desire for resistance fully shaped it and led the way. Even at this time, the 

complex and contradictory new poetry was still in a dry state. Social-political poetry, pure poetry (i.e., 

not turned into a flag, going its own way and going its own way) and religious-mystical poetry coexisted. 

The following comments by the literary critic B. Kasimov are noteworthy: “True, our Tatar colleagues, 

in particular I. Nurullin, believe that Jadidacm in Tatarstan was accompanied by enlightenment until 

1905, when they divorced. In Azerbaijan, it can be divided into similar stages. But we, unlike them, this 

movement was mixed up until the eve of the October Revolution. Because at that time Turkestan 

incomparably lagged behind the Caucasus and the Volga region” (Qosimov, 2008: 229-230). “Saiha” 

was banned from reading, and Cholpon was still young. Thanks to Cholpon’s work, the new Uzbek 

poetry gradually took on a real form, and aspirations became a single force. Under the influence of Fitrat 

and Cholpon began to appear healthy generations. Among them are such young poets as Elbek, Bahrom 

Haydari, A. Ikramov, Muhammad Saeed, Muhammad Ali, S. Jabbor, Botu, Safo Mugani, Muhammad 

Taji, Rafik Momin, Kamil Devoni, Hussein Khan Niyazi, Tangriqul Maqsudi, Oybek. Nevertheless, this 

wave was stopped by ideological distortions and physical destruction. It was the only way to stop this 

wave. 

The Jadids wanted to invest in the future through science, and these investments were supposed 

to compensate for all losses. In 1922, 60 students were sent to study in Germany. This year, a collection 

of young Uzbek poets was published, the swallow of a new era of Uzbek poetry. However, two years 

later Turkestan was divided into five, political games were activated - as if there was “land reform”, 

women’s “freedom” appeared, and the question about “Group of 18” was raised. In these circumstances, 

in 1925 a new literature had already appeared. Both sides were very vigilant, and this period increased 

pressure and speed. If the Jadids seized every opportunity for a new life, the Soviets did not ignore the 

obvious shift and planned to nullify the results. In 1926, the Soviets openly persecuted the Jadids on 

charges of nationalism; the issue of “Inogamovism” was raised. The gangs of  “Kasimovism” and 

“Cartel of Munavwar Kori”meant that the communist dictatorship was in full swing. Since 1926, the 

power of the ancient scribes was suppressed, they were arrested, imprisoned and exiled. In 1936-1937 

representatives of both ancient and progressive groups of scribes were practically destroyed. These years 

began a period of decline and disorientation of literary generations in Uzbek poetry. According to “Tirik 

satrlar - Living Lines”, the average generation of poets was less than 30 years old, most of them died in 

repression, some from tuberculosis, and some survived World War II. 

3. Review of new Uzbek poetry 

Although new Uzbek poetry was born, developed and died in a very short time, it has important 

features that distinguish it from the previous educational and progressive literature. It is in her that the 

exchange of poetic systems occurs (departure from sleep, the priority becomes the finger, gaining free 

weight). It was he who saw the boundaries of religion, morality, and literature. It was a national 

liberation literature, full of thought, with a common theme, its system of images, its stylistic diversity, 

aesthetically high, lyrical, combining old and new literature, striving for the purity of the language. 

The literature of this period was radically different from its predecessors in its purpose and 

aesthetic ideals. Fitrat was undoubtedly at the forefront of this national movement. In an article entitled 

“Black News”, published in the newspaper “Hürriyet” on 3 October 1917 № 43, Fitrat clearly described 

the literary landscape of that period. The article is written on the occasion of the death of Taufik Fikrat, 
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in which the author comments on the activities of two equal currents in the Ottoman literature of the 

time: 

Turks: those who wanted to extract Arabic and Persian words from the Ottoman language and 

free their Ottoman verses from the Arabic weight; 

The Ottomans: those who wanted to preserve the Arab weight of both Arabic and Persian words. 

Fitrat T. Fikrat says that although he was on the path of the Ottomans, he was unequal in both respects. 

It may be concluded that at a time when the conflict between Jadid and Kadima is escalating in 

Uzbek literature, Fitrat wants to see a generation grow up that will perfectly assimilate the ancient 

traditions and create new ones on this basis. In this respect, the first well-founded theoretical studies of 

the poetry of this period belong to Fitrat, who more openly expresses his thoughts in the article “poetry 

and poet” written in 1919. Later, in the early 1920s, Chulpan published articles “The Government of 

Shuro and Sanoi Nafis”, A.Sadi “in the world of fine art”, V.Mahmoud “our current poets and artists” 

(Fitrat, 1919; Chulpan, 1920; Sa’diy, 1922; Mahmud, 1925). At the same time, the influence of Western 

literature and journalism was also great in the renewal of literary science. Traditional poetry also 

influenced this place. The tradition of poetic expression of criticism characteristic of Eastern classical 

literature was active in the 1910s (Nazarov, 1979: 19). The active participation of such writers as 

H.Olimjon played an important role in the formation of Uzbek literary criticism. 

The updated content initially manifested itself in old forms. The poets who built the madrassas, 

who conducted the poetic dialogue within the framework of the aruza, who mastered the science of 

rhyme, expressed new concepts in the Aruza. The exchange of weights naturally shifted from one to the 

other. In exchange for a complete refusal of aruza, he could not pass to the finger and sarbasta. ARU 

has undergone qualitative changes within itself, including such important external factors as progress in 

content, exposure to the influence of world literature. It was in the poems created in the period before 

the October coup that many qualitative changes associated with the aruza were reflected (it is known 

that after the coup, the appeal to the finger and sarbasta intensified). The difficulties connected with 

weight, rhyme, rhythm in the poetry of the period were caused by the violation of the strict order inherent 

in the Aruza; the poem was based on folk melodies and lyrics of folk songs. The numerous marches 

published in the Jadidi newspapers also confirm our thoughts. 

4. Hürriyet Marches 

In the 24th edition of the newspaper “Hürriyet” dated July 15, 1917 was printed “Hürriyet 

march” Fahriddin’s face. March begins with Courage: 

Şamşir ostida jannat, eşiklarida rizvon 

Alomon, alomon, yo bin alonson alomon. 

 

Ko‘ngilda erdi mizmar hurriyatning a’moli, 

Asoratda yotardi qulf o‘lub aholi, 

Hamd Alloh, eşitdik ilhaq nidoi oliy, 

Alomon, alomon, yo bin alonson alomon. 

Turkistonli Turonli Temurnişon alomon! 

 

Islomimiz qo‘rdur, haqdur, ya’ni oliydur 

Şimdi Vatan avlodi xursand o‘lar holidur, 

Fanu hikmat, albatta, insonlarning molidur, 
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Alomon, alomon, yo bin alonson alomon. 

Turkistonli Turonli Temurnişon alomon! 

 

Endi takmil etayluk qulubimiz binosin, 

Yivoş-yivoş qurayluk islomiyat luvosin 

Oxir baland etayluk insoniyat sadosin, 

Alomon, alomon, yo bin alonson alomon. 

Turkistonli, Turonli Temurnişon alomon! 

 

Sa’y va g‘ayrat vaqtidur millat uçun bobolar! 

Çolişingiz, albatta, rahmat o‘qur onolar! 

Himmat qilib yuruşung xormay yo‘ldan bolalar! 

Alomon, alomon, yo bin alonson alomon. 

Turkistonli Turonli Temurnişon alomon! 

 

Işta o‘quş majburiy vojib yo‘qmi bizlarg‘a! 

Ma’rifat-la har millat g‘olib keldi bizlarg‘a, 

Noahlmiz ko‘poyib g‘olib keldi bizlarga! 

 

Şamşir ostida jannat, eşiklarida rizvon, 

Alomon, alomon, yo bin alonson alomon. 

Turkistonli, Turonli o‘g‘lonlari qahramon! 

 

(Paradise under the sword, fun at the gate 

Alomon, alomon, yo bin alonson alomon). 

 

The melody of the heart was a product of freedom, 

In captivity the castles died, the population, 

Praise be to Allah. 

Alomon, alomon, yo bin alonson alomon. 

Turkistonli, Turonli Temurnishon alomon!) 

March is considered a musical genre based on rhythm. Military marches are a kind of march, 

and the example we give also refers to this type. We had them in the early 20th century under the 

influence of Turkish marches. F.Roji also follows the Ottoman language in the work language. The 

march also emphasizes religious propaganda. The melody was formed by the folk song “Al-Aman”. As 

we have already mentioned above, in folk songs the pure and basic melody sets the rhythm. Here are 

the lyrics of the song: 

Qarg‘alar uçsa qaraylik Marg‘ilonning yo‘liga, 

Hidi kelsa mast bo‘laylik handalakning bo‘yiga, 

Al-omon, yo rabbano, qanday zamon bo‘ldi darig‘. 

 

Handalak bo‘ylikkinam, sen unda zor, men bunda zor, 

Ikkalamiz to‘tiquşning bolasidek intizor, 

Al-omon, yo rabbano, qanday zamon bo‘ldi darig‘. 
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Intizorlik torta-torta, tanda toqat qolmadi, 

Ço‘l çibindek sarg‘ayib uçarga holat qolmadi, 

Al-omon, yo rabbano, qanday zamon bo‘ldi darig‘. 

 

Ço‘lçibinning holini o‘tgan yo‘lovçidan so‘rang, 

Men g‘aribning holini aqli raso yordan so‘rang, 

Al-omon, yo rabbano, qanday zamon bo‘ldi darig‘. 

 

Men g‘aribning holini aqli raso yor bilmasa, 

Ko‘z yoşi daryo bo‘lib oqqan baliqlardan so‘rang, 

Al-omon, yo rabbano, qanday zamon bo‘ldi darig‘ (Zafariy, 2018: 222-223). 

 

(If the crows are flying, let’s look at Margilan’s path, 

Let’s get drunk, if it smells along the ditch, 

Al-Aman, o rabbano, as it was the time of the waste). 

The song is performed in this triple form, in each paragraph repeating the phrase “Al-Aman, o 

rabbano, as it was the time of the waste”. Uzbek readers are well aware that this song is a very sad song 

that the locals sang during the Okposhi campaign in Margilan in 1875. For readers of other nationalities 

we shall briefly indicate its historical basis. In the fight with Russian troops young people who defend 

the Motherland die. But to own their corpses is also forbidden, on the battlefield of these earthlings elks 

are despised. Having sensed the smell fell, crows begin to fly from all sides. The locals, unable to bury 

the bodies of their sons, go to the Margilan Road and chase crows. Over time, everything smells like the 

ashes of corpses, and the locals, though very ignorant, honor the martyrs as their own. This deplorable 

situation was done primarily to break the will of the people and to provoke religious discrimination. 

Although Gulom Zafari claims that the lyrics are related to the events of 1898 and 1918, he says that the 

song was written in connection with the Andijan earthquake of 1905-1906 (Zafariy, 2018: 246-247]). 

According to some historical sources, young warriors of Kurbashi, who fought for “Hürriyet”, not to 

forget about the Russian slaughter and humiliation, her bitterness, to ignite a fire of vengeance in 

themselves, sang the same song. The song has been reborn many times at different times for different 

reasons. And the purpose of creative use of singing skills in the march was to remind about revenge, to 

awaken in the boys courage in the name of Timur. He was no longer able to express himself in one but 

two verses. Perhaps it was created for such gangs as “Timur”, “Turan”, “Turkic force”, “Babirkhan”, 

“Koiykhan” etc. Another poem by F.Roji was published in the August 4, 1917 issue of “Hürriyet”. 

Although the poem is called “veteran”, it also sounds like Marsh. The poem ends with a belligerent cry 

“O Abdul Vatan” - “Slaves of the Motherland”:  

Oltoydan çiqgan turk o‘g‘lidurmiz, 

Dunyoga yoyilgon oy tug‘lidirmiz. 

Goh o‘lsa g‘ariba to‘p-to‘g‘ri yurub, 

Yuriş etar ming şarqqa yugurib. 

Hind Çinidan Boltiq bahrig‘a, 

Bahri Boltiqdan Ubi nahrig‘a. 

Dam olmasdan heç çopib yuraydik, 

Tog‘ va ço‘llarni gizlab ko‘raydik. 

Avval ne, asirdek na holda qoldik, 

Na o‘lmalimizkim ço‘lda qoldik. 
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Xormay çolişing, ozod o‘larsiz 

Kelar zamonda o‘ynab kularsiz. 

Maktabdur sizg‘a bir sa’d akbar 

Mundan toparsiz duşmang‘a zafar. 

Yaşasun maktab millat molidan, 

Eşit bu so‘zni ey abdul Vatan! 

(We are a Turkish sons from Altai, 

We have the moon flagged, which is spreading all over the world. 

If he dies, he’ll go straight, 

The thousand walk ran east). 

Despite the fact that the poem contains some songs, it is written on the weight of 10 confused 

fingers. The battle scenes in folk epics with the rhyming system of both aa and bb stand very close to 

the rhythm of expression. 

One of such poems belongs to Teshabay from Andijan and published in the newspaper January 

12, 1918 “Hürriyet № 66”. This poem, entitled “Your Mother’s Answer”, enters the cycle of “Country 

Grief” Fitrat, entitled “Mom! Do you need a soul to save you?” is written in the style of the answer to 

the poem. The author commented the poem on as follows: In “Hürriyet   № 62” mother’s response to A. 

Fitrat Efendi’s appeal to Turkestan “From the Language of the Turkish child”. Where the poem begins: 

O‘g‘lim bo‘lsang tur uyg‘on, oç ko‘zingni, oç! 

Soqlomoqçi bo‘lsang meni qonlaringni soç! 

 

Yot qo‘lida onang yotsun – bu qanday vijdon? 

O‘z onangni qutqazmoqg‘a qani senda jon? 

Yov oldinda to‘kar uçun qani oltun qon? 

Yov quvg‘ani qani senda bosarlik to‘fon?.. 

 

(If you are my son, wake up, open your eyes, open them! 

If you want to save me, spill your blood! 

 

What kind of conscience is your mother in someone else’s arms? 

Where do you want to save your mother? 

Where is the golden blood for the beast? 

Where is the storm that is chase the beast?) 

The poem consists of six paragraphs in the same order, followed by a repetition after each 

paragraph. The poem does not retain the weight that Fitrat used, built on 13 Hijo in 8+5 rounds. The 

melody is tuned to the melody of the Khan March, which is based on the rhythm, March, kick of the 

hoof of the horse on which Khan rides, and step. The poem, created to enhance the combat capability of 

the forces of the Turkestan autonomy, combines the folk weight and the folk spirit. The poem “Turkish 

child”, published in 1918 in the 72 of 19 February in the newspaper “Hürriyet”, which is a tribune of 

military marches, is in the same direction. From that day on, the Turkestan Autonomy was bloodied and 

massacre began. From this it is clear that A. Fitrat and his team “Hürriyet” with great political knowledge 

and accuracy followed historical processes, could foresee the likely chain of events, always called for 

combat readiness, vigilance. Poem 6 the embarrassed finger on the weight: 
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Uyqu çog‘i bitdi 

Turk arsloni, uyg‘on. 

 Yov bosdi yeringni 

 Turon eli, otlan. 

  Gumburladi to‘plar, 

  Tur, sen-da yoroqlan. 

O‘zbak, tur oyoqg‘a, 

Ko‘b kirma yotoqg‘a. 

 Kel, yovni quvayluk, 

 Turondan uzoqg‘a. 

  O‘zbak yigiti qoloq, 

  Bo‘ş turma, yoroqlon. 

(Sleep time is over 

Turkish Lion, wake up. 

 The enemy pressed your homeland 

 Turans, prepare yourselves. 

  Blasted lilies, 

  Get up, you-get ready. 

Uzbeks, let’s stand on, 

Stop being dormant, in the bed. 

 Come, let’s chase the enemies, 

 Let’s chase them from Turan. 

  The Uzbek man, brave, 

  Don’t let down, let’s fight). 

5. Conclusion 

In general, the variety in the rhythm, the variety in the rhythm order and the resulting genre 

updates begin with the appearance of poems written on the melody of folk songs, melodies. This process 

has much to do with the name A. Fitrat. The marches published in the “Hürriyet” pages, the poems 

published in the “Ishtirokiyun” by “Chigatai Gurungi”, and above all the poems by Fitrat himself, 

encourage this conclusion. We read from S. Aini: “The poetry of Fitrat should be said this: the poet was 

one of the first Uzbek writers to write in folklore forms. It was an innovation in the field of our written 

poetry, which had not known a form other than Aruz for a millennium” (Ayniy, 1988: 47). In the study 

“Uzbeks and Uzbek literature”: “In the beginning of Uzbek poetry, when Hijo weighs and sees the four, 

the influence of Russian literature is small. Abduraf Fitrat made a great contribution to the association 

of writers “Chigatay Gurungi”, founded in 1918 (Temur, 1988: 55]. In this place, the primary 

phenomenon is the movement of the finger into a position based on the folklore rhythm. In the poems 

on the melody of folk songs created before 1917, a strong influence was aruz, which from the 1920s 

became the dominant system in the new Uzbek poetry. The “Hürriyet marches” were a milestone in the 

history of new Uzbek literature. 
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